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Més de 1.400 persones 
desfi len en 19 comparses 
pels carrers del municipi 
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KORFBAL
El 9 de març la pista coberta va acollir 
una matinal de partits de korfbal, un 
esport que es juga amb equips mixtos

DIA DE LES DONES TREBALLADORES

Més de mig miler de 
persones participen 
a la manifestació 
feminista del 8M
La marxa va cloure a la plaça de l’Església, on es van 
fer actuacions musicals, una performance i un dinar

Montcada i Reixac ha repetit 
l’èxit de l’any passat i més de 
mig miler de persones, la majo-
ria dones però també molts ho-
mes, van participar el 8 de març 
a la manifestació que va convo-
car el comitè de vaga, format 
per entitats locals del municipi, 
amb motiu del Dia Internacio-
nal de les Dones Treballadores. 
La marxa va començar a les 10h 
amb una concentració davant de 
l’Ajuntament. Abans de sortir, 
tres representats del comitè de 
vaga van llegir un manifest que 
defensa textualment “la lluita 
de les dones, juntes i organit-
zades, per ser lliures i vèncer el 
patriarcat”. 
El text reivindicatiu de la jornada 
fa una relació de la llarga llista de 
motius que justifi quen una vaga 
general feminista i també exigeix 
que les tasques de la cura i de la 
llar que recauen majoritàriament 
en mans de les dones tinguin 
una compensació econòmica.

Jornada. Posteriorment, la ma-
nifestació, encapçalada amb 
dues pancartes amb els lemes ‘A 
Montcada, el 8M fem vaga. Ens 
aturem’ i ‘Montcada Feminista. 
Si les dones parem, es para el 

món’, va iniciar el seu recorregut 
passant per carrers com Jaume I 
i Bogatell, punt on la comitiva va 
fer una parada d’uns minuts al 
pas a nivell per aturar la circula-
ció de trens de manera simbòli-
ca. La marxa va omplir tot el car-
rer Major, on alguns comerços 
van baixar les seves persianes 
per afegir-se a la reivindicació. 
El punt fi nal de la mobilització 
va ser la plaça de l’Església, on 
van tenir lloc les actuacions de la 
rapera montcadenca Lil Russia i 
de l’escola de Cirqs Dance Stu-
dio, a més d’una performance 
i un recital poètic. El programa 
reivindicatiu també va incloure 

enguany, i com a gran novetat, 
un dinar popular cuinat per ho-
mes. Al fi nal de la manifestació 
es va fer una crida a participar 
a la concentració convocada a la 
tarda a Barcelona.

Ressò. Pel que fa al seguiment de 
la vaga a la ciutat, la convocatò-
ria va tenir poca incidència als 
centres de treball, segons fonts 
sindicals. A l’Ajuntament, un 
24% de la seva plantilla va se-
cundar l’aturada parcial de dues 
hores i el 13%, la de 24 hores.
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La manifestació va aplegar dones de totes les edats en una jornada històrica, per segon any consecutiu al municipi, contra el sistema patriarcal

Rafa Jiménez | Montcada

El manifest del 8M 
defensa ‘la lluita de 
les dones, juntes i 
organitzades, per 
vèncer el patriarcat’

L’Afotmir s’ha afegit als actes del 8M amb una mostra de fotografi es fetes i protagonitzades per dones

Bona resposta del públic als actes convocats
En el marc de la celebració del 
8 de març, l’Ajuntament i el 
Consell de Dones han organitzat 
un programa d’activitats que va 
començar el dia 5 amb un taller 
de risoteràpia al Kursaal. El dia 
de l’efemèride es va fer el tradi-
cional sopar del Dia de la Dona 
Treballadora, que va ser un èxit 
d’assistència. L’endemà, la Zona 
Esportiva Centre va acollir una 
jornada de korfbal, per fomentar 
aquest esport d’equips mixtos, 
que va ser força participativa. 
El dia 12, l’artista Maite Maw 
va pintar al carrer Molí de Can 
Sant Joan un mural reivindica-
tiu. L’endemà, es va inaugurar al 
Centre Cívic Can Cuiàs l’exposició 
fotogràfi ca ‘Som nostres’, de la 
Fundació Surt. L’exposició, for-
mada per 12 imatges,  escenifi ca 
en clau d’ironia els estereotips 

presents a la vida quotidiana que 
fomenten la violència de gènere i 
és el resultat d’un any de treball 
impulsat per dones supervivents 
de violències masclistes.
L’Agrupació Fotogràfi ca també 
s’ha afegit al programa amb una 
exposició feta i protagonitzada 
per dones que va ser inaugura-
da el mateix 8 de març i que es 
pot visitar a la seu de l’entitat, 
a les Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo. En total, s’hi exhibei-
xen 42 imatges de 17 autores, 
totes elles sòcies de l’entitat.
D’altra banda, el 14 de març, 
en el moment de tancar aquesta 
edició, estava prevista a la Casa 
de la Vila una xerrada sobre la 
doble discriminació que patei-
xen les dones discapacitades, a 
càrrec de la Fundació Francesc 
Layret-COCEMFE | SA

L’exposició ‘Som nostres’, inaugurada el 13 de març, es pot veure al Centre Cívic de Can Cuiàs

L’artista Maite Maw, a la fotografi a, és l’autora del mural fet al carrer Molí en el marc del 8M
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PÀG. 8

TINENÇA RESPONSABLE
Crida per a l’adopció de gossos abandonats 
i propera habilitació d’un parc caní a Mas 
Duran a càrrec de l’AMB

BALANÇ DE MANDAT

El govern considera assolits la major 
part dels compromisos adquirits
L’alcaldessa i els responsables de cada Àrea expliquen en un acte públic quin ha estat el grau de compliment del PAM

El govern municipal –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– va presentar el 5 
de març a l’Auditori el balanç del 
seu mandat un dia després que 
també el compartís amb la plan-
tilla de l’Ajuntament. L’acte, al 
que van assistir una cinquantena 
de persones, va comptar amb les 
intervencions de l’alcaldessa, Lau-
ra Campos; el president de l’Àrea 
Econòmica, Óscar Gil –ambdós 
d’ICV-EUiA; el responsable de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, 
d’ERC, i la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere, de Círculo. 
Tot i les difi cultats econòmiques 
del consistori, la manca d’experi-
ència del govern i el fet d’estar en 
minoria, els quatre edils van mos-
trar la seva sa-
tisfacció amb el 
grau de compli-
ment dels com-
promisos que 
van adquirir al 
seu Pla d’Actu-
ació Municipal. 
Segons les dades proporcionades 
per l’executiu, el percentatge 
d’assoliment dels projectes ha ar-
ribat al 87%, un 10% està encara 
en procés i només s’ha deixat de 
fer el 3%. 
Campos es va mostrar orgullosa 
de tenir el privilegi de dedicar-se a 
la política local i va lloar la cohesió 
que ha demostrat el govern en un 
mandat complicat per la conjuntu-
ra política i econòmica. “A la nos-
tra arribada, ens vam trobar un 
Ajuntament ferit de mort i amb 
la necessitat de recuperar la con-
fi ança de la ciutadania en la po-
lítica després de molts anys d’un 
govern socio-
vergent que 
havia dirigit 
la ciutat amb 
un rodet”, va 
dir l’alcaldessa, 
que també va 
destacar, com 
a responsable de 
l’Àrea Presidencial, el fet d’haver 
assolit el compromís per al soterra-
ment de la línia R2 amb el liderat-
ge de l’Ajuntament i el suport de la 
Plataforma Tracte Just, la moder-

nització de l’administració per fer-
la més transparent, la millora de la 
seguretat ciutadana, el trasllat de la 
Policia Local a una nova seu, l’aug-
ment de la presència del consistori 
a les xarxes socials per apropar-lo 
a la ciutadania i la signatura d’un 
nou conveni amb els treballadors 
municipals amb una tasca d’inter-
nalització de llocs de treball i plans 
de formació. Campos va defensar 
que el PAM dissenyat pel govern, 
i que l’oposició va qualifi car en el 
seu dia de poc ambiciós, ha estat 
“realista, prudent i responsa-
ble”. 

Àrea Econòmica. En matèria eco-
nòmica, Gil va explicar que l’en-
càrrec d’un informe econòmic 

va servir per 
demostrar que 
els governs an-
teriors havien 
“manipulat” 
els números i 
que “la situació 
fi nancera de 

l’Ajuntament era pitjor del que 
es podia pensar”. El president de 
l’Àrea Econòmica també va desta-
car el fet que no s’hagin incremen-
tat els impostos a la ciutadania, la 
reducció del deute, la creació de la 
unitat de contractació, l’aplicació 
de la tarifació social a les escoles 
bressol públiques, la posada en 
marxa dels pressupostos partici-
patius per primera vegada en la 
història del consistori i la substitu-
ció de la zona blava d’aparcament 
per la taronja. Sobre la necessitat 
de pactar per poder tirar endavant 
els pressupostos que el govern ha 
presentat durant el seu mandat, 

Gil es va mos-
trar molt crític 
amb l’actitud de 
l’oposició: “Tot i 
que hi ha hagut 
algunes excep-
cions, els grups 
no han demos-

trat tenir la res-
ponsabilitat necessària quan hi 
ha un govern en minoria”. 
En l’àmbit del comerç i de la pro-
moció econòmica, l’edil va posar 
èmfasi en la creació de la fi nestreta 

Rafa Jiménez | Montcada
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La presentació del balanç es va fer a l’Auditori en un acte conduït pel periodista Jesús Abad. D’esquerra a dreta, Abad, Gil, Campos, Sánchez i Sempere

única empresarial, el grup de com-
pra agregada d’energia i el projec-
te Montcada Inclou per facilitar la 
inserció laboral de persones amb 
discapacitats, entre d’altres.

Àrea Territorial. El president de 
l’Àrea Territo-
rial va explicar 
que els resultats 
de l’auditoria 
urbanística que 
el govern va en-
carregar al prin-
cipi del mandat 
i van posar en evidència algunes 
problemàtiques com les expropi-
acions que obliguen l’Ajuntament 
a pagar 24 milions d’euros, la 
concessió de llicències incorrectes 
o el polèmic trasllat de la fàbrica 
Valentine, que encara està pendent 
d’una sentència judicial. En relació 
amb els seus objectius, Sánchez va 
qualifi car d’“obsessiva” la neces-
sitat de cohesionar, a nivell social 
i territorial, un municipi trinxat 
per les infraestructures i va posar 
com a exemples alguns actuacions 
subvencionades per entitats supra-
municipals com la instal·lació dels 
ascensors al pas soterrat de l’R3 a 
Mas Rampinyo, l’anella cívica al 
voltant del Turó –amb la integra-
ció de l’N-150–, la futura connexió 
dels carrers Barberà i Medinacel·li 

a la Muntanyeta de la Font Puden-
ta i les inversions realitzades a Can 
Sant Joan, aprofi tant els últims 
anys de la Llei de Barris. El pre-
sident de l’Area Territorial també 
es va mostrar orgullós de l’apro-
vació del Catàleg de Patrimoni i, 

preguntat sobre 
les assignatures 
pendents, va re-
conèixer que “el 
repte més im-
portant per al 
futur és aconse-
guir que tots els 

barris del municipi siguin dig-
nes i que els veïns tinguin una 
bona qualitat de vida”.

Àrea Social. En l’àmbit social, la 
responsable de l’Àrea va destacar 
que de les 348 accions específi ques 
recollides al PAM s’han assolit un 
total de 314 gràcies –va dir– al 
treball transversal i multidiscipli-
nar entre les sis 
regidories que 
en formen part. 
Sempere va afi r-
mar que la des-
pesa social que 
hi ha hagut en 
aquest mandat 
ha estat la més 
elevada de la història de la corpo-
ració, posant com exemple l’incre-

ment de les beques menjador o de 
les partides de serveis socials. “Tot 
i els problemes econòmics de 
l’Ajuntament, estem molt safi s-
fets amb el nivell de protecció 
social que tenen els ciutadans 
ja que hem intentat revertir les 
retallades que es van generar ar-
ran la crisi”, va explicar l’edil, qui 
també va destacar la trentena de 
processos participatius que s’han 
engegat, amb especial incidència 
en els diferents plans que s’han ela-
borat, l’aposta perquè l’educació 
arribés a més col·lectius i la lluita 
per acabar amb la imatge “gris i 
trinxada del municipi”, apos-
tant per una programació cultural 
atractiva i impulsant iniciatives 
com el festival MIRAMiR, la fi ra 
Tastajocs i l’Any de la Literatura 
Infantil i Juvenil.
L’acte de valoració del PAM, que 
es va desenvolupar amb un estil 
informal i distès, va fi nalitzar amb 

un breu torn 
d ’ in tervenc i -
ons del públic 
i amb una foto 
a la que es van 
afegir els altres 
tres regidors del 
govern –Mónica 
Martínez (ICV-

EUiA), Montse Ribera (ERC) i 
José Domínguez (Círculo).

L’alcaldessa lloa 
la unió del govern, 
tot i haver estat un 
mandat complicat

En matèria econòmica, 
l’executiu destaca 
la implementació 
dels pressupostos 
participatius

El govern destaca 
que la despesa social 
durant els darrers tres 
anys ha augmentat 
més que mai

La cohesió social i 
territorial ha estat 
un dels principals 
objectius del mandat
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Després d’una llarga tramitació 
de tres anys, al Ple de febrer es 
va donar llum verda a la con-
vocatòria per licitar les obres de 
connexió dels carrers Barberà i 
Medinacel·li, a la Muntanyeta 
de la Font Pudenta. L’actuació, 
que es farà amb fi nançament 
de l’AMB, està pressupostada 
en més de 750.000 euros i res-
pon a una llarga reivindicació 
veïnal motivada per qüestions 
de seguretat, ja que els vehicles 
de serveis com els bombers, les 
ambulàncies o els camions d’es-
combraries no poden accedir al 
carrer Barberà –que no té sorti-
da– davant la impossibilitat de 
donar la volta.
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va reconèi-
xer que el calendari previst per 
executar les obres ha estat més 
llarg del previst perquè ha re-
querit un canvi de planejament 
urbanístic –un any endarrerit 
per l’aplicació de l’article 155– i 

la compra i l’expropiació de ter-
renys.
Sánchez va celebrar que tots els 
grups votessin l’aprovació del 
punt per unanimitat: “Malgrat 
que en aquest mandat no es 
puguin iniciar les obres, si es-
tem tots d’acord i tenint el fi -
nançament garantit de l’AMB, 
els veïns poden estar tranquils 
que l’actuació es farà”. L’al-
caldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), també va destacar que 
el projecte liderat per l’actual 
executiu, “no respon només a 
motius de seguretat, sinó a la 
voluntat de dignifi car l’espai”.

Asfaltat de carrers. Els grups del 
plenari també van aprovar per 
unanimitat les inversions propo-
sades per l’equip de govern amb 
fi nançament d’altres administra-
cions. L’acceptació d’una subven-
ció de la Diputació de Barcelona 
que ascendeix a 299.000 euros es 
destinarà al setè pla d’asfaltat de 
carrers –el sisè és a punt d’inici-

ar-se, només falta que la Junta de 
Govern Local doni llum verda al 
contracte d’adjudicació.

Camí a Can Cuiàs. Amb una al-
tra aportació de 60.000 euros, 
en aquest cas de l’Ajuntament 
de Barcelona, s’executarà una 
reivindicació històrica de Can 
Cuiàs, l’adequació d’unes esca-
les i un camí d’accés al Torrent 
del Bosc Llarg que connecti el 
barri amb el camp de futbol de 
Ciutat Meridiana, on practiquen 
esports molts infants i joves 
montcadencs. Segons va expli-
car el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), 
es tracta d’una intervenció poc 
ambiciosa en el projecte global 
de millorar la connectivitat entre 
ambdós nuclis de població, molt 
més costós perquè inclou habili-
tar l’aqüeducte existent com una 
passarel·la, entre d’altres propos-
tes. “Tot i així –va afegir–, l’ac-
tuació respondrà a les necessi-
tats del veïnat”.

Pilar Abián | Font Pudenta

PLE DE FEBRER

Les obres de connexió entre Barberà 
i Medinacel·li ja es poden licitar
Després de tres anys de tramitació, el projecte és més a prop de fer-se realitat
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El carrer Barberà actualment no té sortida i s’utilitza en doble sentit, amb aparcament a ambdós costats del vial L’Ajuntament destinarà més de 40.000 euros a retirar 
les restes dels horts eliminats de la llera del Ripoll

ALTRES PUNTS
Continuen les diligències de cara a poder executar 
el Pla de Millora Urbana de la Vallençana Baixa

El Pla de Millora Urbana de 
la Vallençana Baixa conti-
nua endavant després d’in-
corporar les prescripcions 
de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Genera-
litat i del cos de bombers, 
per tal que els carrers que 
no tenen sortida puguin 
ampliar el seu radi per-
què, en cas necessari, els 
camions d’emergència hi 
puguin donar la volta. El Ple va aprovar per unanimitat el text refós del 
projecte i, segons va dir el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), en breu es convocarà els veïns per presentar-los els plans de 
reparcel·lació i d’urbanització del sector, on hi ha 31 parcel·les. L’objec-
tiu del Pla és dignifi car la Vallençana Baixa, una urbanització pendent 
de consolidar com a sòl urbà que té importants dèfi cits d’asfaltat, cla-
vegueram i enllumenat, entre d’altres, i on l’Ajuntament no pot donar 
llicències de construcció. Els propietaris hauran d’assumir costos de 
l’actuació, motiu pel qual el consistori ha projectat que aquesta sigui el 
més econòmica possible | PA

El consistori iniciarà en breu la se-
gona fase del pla per retirar els horts 
il·legals que hi havia a la llera del Ri-
poll. Un cop eliminades les parcel-
les –actuació que es va fer entre 
desembre i gener–, ara s’ha de pro-
cedir a tractar els residus que han 
quedat a ambdós costats de la llera. 
En el Ple del mes de febrer, tots els 
grups van votar a favor de destinar 
40.600 euros –15.000 de fons municipals i 25.600 d’una subvenció 
del Consorci Besòs Tordera– a la realització d’aquests treballs que con-
sistiran, segons va indicar el regidor de Medi Ambient, José Domínguez 
(Círculo), “a fer un triatge de materials per derivar els que es puguin 
reciclar a la Deixalleria i la resta, a abocadors” | PA

El Ple formalitza la dimissió de l’edil David Gerbolés (Cs)
Juan Romero serà el nou regidor de Cs després que al Ple de febrer es 
formalitzés la renúncia al càrrec de David Gerbolés, portaveu de la for-
mació des del setembre del 2015. Tots els grups municipals van desitjar 
sort en l’àmbit personal i laboral a l’exregidor taronja, que no va assistir 
a la sessió. L’equip de govern, format per ICV-EUiA, ERC i Círculo, va 
destacar el tarannà dialogant de Gerbolés, malgrat no coincidir en el 
terreny ideològic. De fet, el suport de Cs va ser essencial per tirar enda-
vant els tres primers pressupostos del mandat del tripartit, que es troba 
en minoria. L’alcaldessa, Laura Campos, li va dedicar unes paraules 
d’agraïment especial “per la seva capacitat de buscar consensos i de-
fensar pactes puntuals pel bé del municipi”. Fins a fi nal del mandat, 
el portaveu de Cs serà Fernando Almansa | LG
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MUNTANYETA DE CAN SANT JOAN
Comencen les obres per fer un camí de connexió 
entre els carrers Bosc i Oristà, a Vallbona

HABITATGE
L’Ajuntament impulsa un projecte de masoveria 
urbana per facilitar el lloguer de pisos per rehabilitar
L’Ofi cina Local d’Habitatge 
(OLH) endegarà un projecte 
de masoveria urbana per pro-
moure la rehabilitació d’habi-
tatges desocupats i facilitar el 
seu lloguer. El consistori posa-
rà en contacte propietaris de 
pisos buits i tancats que vul-
guin llogar-los amb persones 
interessades a assumir la seva 
rehabilitació i manteniment a canvi d’un preu inferior al de mercat. El 
projecte, que compta amb el suport de la Diputació, es donarà a conèi-
xer en una reunió informativa el 8 d’abril a la Casa de la Vila (19h). Les 
persones interessades a participar-hi es poden posar en contacte amb 
l’OLH (av. de la Unitat, 6) a través del correu habitatgemontcada.org o 
bé trucant al telèfon 935 726 474 | PA
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L’actuació, amb un pressupost de 720.000 euros, l’executa el Consorci 
del Besòs i pretén millorar la mobilitat i la cohesió entre ambdós barris. 
El projecte, que durarà uns quatre mesos, inclou un camí fet amb 
una plataforma de formigó d’1,80 metres d’amplada i una barana de 
protecció. També preveu l’arranjament de la rotonda del tram fi nal del 
carrer Bosc i condicionar una esplanada polivalent en el talús que hi 
ha entre el carrer Oristà i el Rec Comtal | PA

Coincidint amb el Dia europeu 
de les víctimes del terrorisme, 
l’Ajuntament va fer el passat 11 
de març, per segon any conse-
cutiu, un acte davant de l’edifi ci 
consistorial per expressar el seu 
rebuig a l’ús de la violència en 
defensa de qualsevol idea o pro-
jecte. Representants de diferents 
grups municipals del consistori 
–PSC, ICV-EUiA, ERC, Círcu-
lo, PDeCAT i PP– van acompa-
nyar l’alcaldessa, l’ecosocialista 
Laura Campos, durant la lec-
tura d’una declaració institucio-
nal que va anar acompanyada 
d’una actuació musical i d’un 
minut de silenci.

Missatge institucional. El mani-
fest ofi cial recollia un record a 

les víctimes d’atemptats com els 
de l’11-M a Madrid (2004), 17-A 
a Barcelona i Cambrils (2017) 
i Hipercor (1987), així com als 
més de 800 morts causats per 
ETA des de l’inici de la demo-
cràcia.
“Cada vegada que es produeix 
un atemptat, la democràcia es 
veu dinamitada i trontolla”, va 
dir l’alcaldessa, tot afegint que, 
per lluitar contra el terrorisme, 
cal que les forces de seguretat 
i les administracions treballin 
conjuntament i de forma coor-
dinada. Tot reconeixent que es 
tracta d’un fenomen global que 
pretén atemorir la població, 
Campos va expressar la necessi-
tat de fer-hi front com a societat. 
“El terrorisme –va dir– no ens 
farà callar, continuarem de-

fensant la pau, la convivència i 
el respecte pels drets humans”. 
La declaració institucional va 
acabar amb un missatge de 
solidaritat cap a les víctimes 
d’atemptats i les seves famílies, 
la comdemna a qualsevol ex-
pressió del terrorisme nacional o 
internacional, el rebuig a l’ús de 
la utilització violència en defensa 
de qualsevol idea o projecte i el 
compromís de continuar treba-
llant pel respecte entre les per-
sones, deixant de banda les dife-
rències culturals i ideològiques.
Després de la lectura del ma-
nifest, el professor de guitarra 
Javier Navarro va interpretar 
una granaina de Vicente Amigo i 
Paco de Lucía i, a continuació, es 
va fer el minut de silenci amb el 
qual es va acomiadar l’acte.

Pilar Abián | Montcada

COMMEMORACIÓ

‘El terrorisme no ens farà callar, 
continuarem defensant la pau’
L’alcaldessa expressa el rebuig del consistori a la violència com a via per assolir objectius
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El guitarrista Javier Navarro, a l’esquerra de la imatge, amb els representants dels grups polítics assistents a l’acte institucional

L’escriptor i exprofessor de Cièn-
cies Polítiques a la Universitat Au-
tònoma de Madrid Carlos Taibo 
va oferir el 6 de març al Kursaal 
una conferència sobre el col·lapse 
del capitalisme i l’alternativa del 
decreixement, convidat per l’AV 
de Can Sant Joan i la Platafor-
ma Antiincineració. El politòleg 
va desmuntar la idea arrelada al 
sistema capitalista que el creixe-
ment econòmic és positiu per a la 
societat i va proposar un model 
de vida que permeti viure millor 
amb menys necessitats materials.
Taibo considera una falsedat que 
el creixement generi cohesió social 
i llocs de feina. Segons el ponent, 
aquest model econòmic dels paï-

sos rics es basa en l’espoli d’altres 
territoris i en l’esgotament dels 
recursos bàsics del planeta. “Ens 
han fet creure que com més 
consumim més feliços serem”, 
va dir el politòleg, qui va posar 
l’exemple dels EUA per desmun-
tar aquesta creença. “Aquest país 
s’ha benefi ciat durant dècades 
d’un rendiment econòmic que 
no es refl ecteix en el benestar de 
la població”, va manifestar.

Futur crític. Taibo va parlar del 
col·lapse del sistema capitalista 
que, segons els experts, podria 
entrar en la seva fase més crítica 
entre el 2020 i el 2050, més de mig 
segle abans del previst. Sobre les 
seves possibles causes, el politòleg 

va comentar que els dos factors 
que provoquen aquesta situació 
són el canvi climàtic i l’esgotament 
de les matèries energètiques. Tai-
bo, va plantejar com a alternativa 
al capitalisme la redistribució de 
la riquesa, la preservació de l’en-
torn, el repartiment del treball i 
la creació d’espais autònoms com 
grups de consum, cooperatives de 
treball i banca ètica.

Sílvia alquézar | Can Sant Joan

CONFERÈNCIA

‘Ens han fet creure que com més 
consumim, més feliços serem’
L’exprofessor de Ciències Polítiques Carlos Taibo parla sobre el col·lapse capitalista
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Taibo opina que el capitalisme col·lapsarà aviat

El PP demana 
al govern local 
la retirada dels 
llaços grocs

El PP de Montcada i Reixac ha 
instat el govern local a retirar els 
llaços grocs que hi ha a les fa-
çanes del consistori i de la Casa 
de la Vila, en compliment del 
requeriment que ha fet la Junta 
Electoral Central ( JEC) a la Ge-
neralitat. “La llei és igual per 
a tots i l’Ajuntament també ha 
de complir-la; els poders pú-
blics no poden prendre part 
per una opció política deter-
minada”, ha manifestat la por-
taveu del grup popular al consis-
tori, Eva García. L’edil considera 
que el llaç groc és un símbol que 
pot ser utilitzat legítimament 
pels partits en el govern en la 
seva propaganda electoral, però 
no des d’un punt de vista institu-
cional i, per això, exigeix la seva 
retirada d’edifi cis públics.

Pilar Abián | Redacció

Iceta vindrà a 
Montcada per 
donar suport al 
candidat del PSC

El primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta, participarà el 23 de 
març a l’acte que l’agrupació lo-
cal socialista organitza a La Unió 
de Mas Rampinyo en suport al 
candidat del partit, Bartolo Egea. 
Iceta, que no va poder assistir a la 
presentació ofi cial del cap de llista 
per motius de salut, intervindrà a 
la matinal convocada amb el títol 
‘Primavera socialista. Un camí cap 
al futur’. L’acte començarà a les 13h 
amb l’actuació del guitarrista Javier 
Navarro; a continuació, es farà un 
dinar popular al preu de 5 euros 
–amb inscripció prèvia– i després, 
els parlaments d’Iceta i Egea, que 
seran presentats pel primer secre-
tari del PSC local, Andreu Iruela. 
També es projectarà un vídeo 
sobre els 40 anys de l’agrupació 
socialista montcadenca.

Pilar Abián | Redacció

MEDI AMBIENT
L’Ajuntament traslladarà les queixes veïnals sobre 
episodis d’emissions contaminants a la Generalitat
El consistori canalitzarà, per mitjà del correu mediambient@mont-
cada.org, les queixes d’emissions contaminants que es produeixen 
al municipi i enviarà les dades a la Generalitat per tal de localitzar-ne 
els possibles focus que majoritàriament provenen d’indústries i del 
trànsit rodat. Aquest va ser un dels acords presos a la reunió man-
tinguda a principi de mes entre el subdirector general de Qualitat 
Ambiental, Pere Poblet, i el regidor de Medi Ambient, José Domín-
guez (Círculo). L’edil va demanar que les dues estacions locals de 
mesura de qualitat de l’aire, ubicades a la plaça Lluís Companys i 
a la plaça Bosc, registrin les partícules en suspensió PM2.5 –de 
menys de 2,5 micres i amb més capacitat de penetrar al sistema res-
piratori– ja que actualment es medeixen les PM10. Domínguez també 
va reclamar dades sobre medicions fetes a la cimentera Lafarge | PA
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Abandonen el 
cos sense vida 
d’un neonat en 
un contenidor

PADRÓ

Montcada i Reixac supera per primer cop 
en la història el nombre de 36.000 habitants
Les 36.337 persones registrades al padró a data de l’1 de gener supo-
sen la xifra més alta de la història de la ciutat que ha crescut en prop 
de 2.000 habitants respecte al 2014. Pel que fa als barris la distribució 
és la següent: Montcada Centre i Vallençana-Reixac, 9.055 veïns; Mas 
Rampinyo, Can Pomada i Mas Duran, 7.443; Can Sant Joan, 5.261; 
Terra Nostra, 3.414; Carrerada i Pla d’en Coll, 4.187; Can Cuiàs, 3.102; 
la Ribera, 2.059 i Font Pudenta, 1.816 habitants. El padró també recull 
que a al municipi viuen més dones (18.389) que homes (17.948) | LG

Les prospeccions del traçat que seguirà la línia R2 es van iniciar a 
principi de mes i tenen com a objectiu determinar les característi-
ques físiques del tram per on es farà el túnel de Rodalies. També in-
clouen proves amb georadar a la zona de la Font Freda per localitzar 
i senyalizar les estructures de l’antic Rec Comtal –element que forma 
part del Catàleg de patrimoni– per tal que no es vegin afectades per 
les obres. D’altra banda, el proper 19 de març està prevista la reunió 
de la comissió de seguiment del projecte a les instal·lacions del De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat | LG

SOTERRAMENT DE L’R2

Treballs de prospecció al llarg del recorregut 
que seguiran els trens quan se soterrin les vies

Els animals de companyia aban-
donats al terme municipal –gos-
sos, gats i fures– i recollits a través 
del servei contractat per l’Ajunta-
ment amb l’empresa Help Guau 
esperen al centre d’acollida d’Ar-
gentona alguna família o persona 
disposades a fer-se’n càrrec. N’hi 
ha que ho fan des del 2017, motiu 
pel qual el consistori vol fer una 
crida a la ciutadania interessada 
en l’adopció. Els animals es lliu-
ren als nous propietaris amb totes 
les garanties veterinàries, xipats i 
esterilitzats. Un cop adoptada, la 
mascota s’ha de censar al regis-
tre de l’Ajuntament, tràmit que 
és gratuït i que facilita la seva 
localització en cas de pèrdua. El 
primer que fa la corporació quan 
rep l’alerta que hi ha un animal 
perdut a la via pública és compro-
var si porta xip i, en cas afi rmatiu, 
comunicar-se amb el propietari. 
“Generalment les persones que 
tenen la seva mascota xipada 

solen tenir molt d’interès a recu-
perar-la, el problema són aque-
lles que no van identifi cades i a 
les que ningú reclama”, explica 
la regidora de Salut Pública, Mar 
Sempere (Círculo). 

Normativa. D’acord amb la llei, 
l’Ajuntament s’ha de fer càrrec de 
dur els animals abandonats a un 
centre d’acollida i de la seva ma-
nutenció, a l’espera que puguin 
ser adoptats. L’abandonament d’ 
una mascota pot comportar una 

sanció d’entre 401 i 2.000 euros, 
en els casos considerats lleus, i de 
2.001 fi ns a 20.000 euros, si els fets 
arriben a ser considerats greus 
pels danys o perill que s’hagin po-
gut ocasionar. 
“Evitem les sancions sempre 
que sigui possible perquè la 
voluntat de l’Ajuntament no és 
multar, però sí que volem cons-
cienciar la ciutadania sobre la 
responsabilitat que implica te-
nir un animal de companyia”, 
afegeix Sempere.

Pilar Abián | Argentona

TINENÇA RESPONSABLE

Més de cent gossos abandonats 
a Montcada esperen ser adoptats
Els animals es troben en un centre d’acollida i l’Ajuntament sufraga el seu manteniment
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Ades espera adopció des de l’agost passat

CONSUM ELÈCTRIC

L’Ajuntament convida 
comerços i micropimes al 
grup de compra agregada
Les primeres empreses que s’han afegit al projecte ja 
han formalitzat contracte amb les comercialitzadores

Les primeres empreses i comer-
ços que s’han afegit al grup de 
compra agregada d’energia re-
centment creat al municipi ja han 
començat a formalitzar els seus 
contractes amb les comercialitza-
dores guanyadores de la subhas-
ta que es va fer el passat mes de 
desembre –Adeinnova Energia, 
Electra Caldense i Oppidume-
nergia. Tot i que encara és d’hora 
per quantifi car l’estalvi total que 
cada negoci tindrà en el consum 
elèctric, les primeres estimacions 
fetes per Promoció Econòmica i 
Ocupació indiquen que, com més 
petita és l’empresa, més rendible li 
pot resultar formar part del grup 
de compra, per això l’Ajuntament, 
com a impulsor de la iniciativa, 
anima els comerços i les micro-
pimes a informar-se sobre els be-
nefi cis d’incorporar-se’n, ja que el 
termini per fer-ho encara és obert. 

L’anàlisi fet fi ns al moment a les 
empreses participants en el pro-
jecte mostra que l’estalvi en con-
sum –sense entrar a valorar altres 
factors, com ara la potència o els 
impostos– oscil·la entre el 3% i 
el 14%. Com cada fi rma té les 
seves particularitats, el consistori 
recomana que les interessades es 
posin en contacte amb Promoció 
Econòmica i Ocupació (tec_empre-
sa2@montcada.org) i s’informin di-
rectament.

Energia verda. El Grup de Compra 
Agregada ofereix energia 100% 
renovable i certifi cada, que su-
posa un compromís amb el medi 
ambient i el compliment de la di-
rectiva europea en reducció de les 
emissions de CO2. Es garanteix 
de forma anual l’origen d’aquesta 
energia amb un certifi cat emès per 
la Comissió Nacional del Mercat i 
la Competència (CNMC).

Pilar Abián | Redacció

Simba, mestís que va ser abandonat al 2017 

Montcada 
Camina

2019
Cicle de sortides per
descobrir indrets de Montcada
i Reixac i els seus voltants

CADA PRIMER DIUMENGE  
DE MES, UNA PROPOSTA

7 d’abril 
GR-2 – CAMÍ DEL MAR
Sortida: a les 9 h, al 
Pavelló Miquel Poblet.
Inscripció prèvia a
l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure.

MÉS INFORMACIÓ: 
Institut Municipal 
d’Esports i Lleure 
(c. Tarragona, 32); 

935 650 999; 
ime@montcada.org. 

Promoció Econòmica i Ocupació continua amb l’elaboració del Pla es-
tratègic per al desenvolupament econòmic local i l’ocupació del munici-
pi. Aquest mes de març es faran dues sessions de treball a la Casa de la 
Vila. La primera, el dia 19 (13.45h), està adreçada a empreses i comer-
ços, mentre que el 29 (11h), es farà una segona sessió de participació 
ciutadana amb la col·laboració d’agents socials. El Pla estratègic pretén 
defi nir i executar accions que permetin donar resposta als problemes 
que té l’economia local, així com afavorir el desenvolupament econòmic 
i l’ocupació al municipi. El projecte ha estat possible gràcies a la subven-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya | LR

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Sessions de debat en el marc del Pla estratègic 
sobre economia i ocupació al municipi

Conxa és una gossa metissa

Un operari del servei de recolli-
da d’escombraries va localitzar 
el 12 de març, al voltant de les 
6.15h, el cos sense vida d’un in-
fant acabat de néixer al carrer 
Ferrer i Guàrdia de Mas Ram-
pinyo, davant de la C-17. Els 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea 
d’Investigació Criminal de la re-
gió policial metropolitana nord, 
al càrrec de la investigació, van 
procedir a l’aixecament del cadà-
ver al voltant de les 10.30h, en 
presència del jutge de guàrdia, 
i es van endur el contenidor a 
dependències policials per ana-
litzar el seu interior i intentar 
trobar algun element que ajudi 
a identifi car la procedència del 
menor. L’autòpsia haurà de de-
terminar les circumstàncies de 
la mort.

L’AMB habilitarà un parc caní a Mas Duran
Atenent una demanda de 
l’Ajuntament, l’AMB ha assumit 
la creació d’un espai per a gossos 
al sector de Mas Duran. La zona, 
de 2.000 m2, estarà tancada, per 
tal que els animals puguin córrer 
en llibertat sense molestar la res-
ta d’usuaris del parc i comptarà 
amb una font per a les masco-
tes. La previsió és que aquest 

nou espai es pugui obrir aquesta 
primavera. L’Ajuntament, per la 
seva banda, farà una campanya 
d’informació i civisme per garan-
tir el bon ús del nou equipament 
per part dels usuaris i també per 
promoure la convivència entre 
les persones que visiten el parc 
de la Llacuna i el Pla de Reixac, 
amb i sense gos | PA

Pilar Abián | Redacció
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PLE DE NOVEMBRE

El Pla Local de Joventut s’ha elaborat després d’un procés participatiu que ha comptat amb una gran quantitat d’aportacions  

L’Ajuntament aprova el pla d’acció per 
millorar la qualitat de vida del jovent

El Ple de febrer, celebrat el 28 de 
febrer a la Casa de la Vila, va do-
nar el vistiplau amb el vot a favor 
de tots els grups, excepte l’abs-
tenció de la CUP, al Pla Local de 
Joventut 2019-2022, un text que 
vol donar resposta a les necessi-
tats més importants d’aquest col-
lectiu. Algunes de les inquietuds 
i preocupacions de la vida quoti-
diana del jovent de Montcada i 
Reixac i que han estat recollides 
al document són l’habitatge, el 
treball, l’educació, la salut, la cul-
tura, l’oci, l’esport, la participació 
i la cohesió soci-
al. “La partici-
pació ha estat 
molt elevada: 
es van fer en-
questes a més 
de 900 joves 
majors i me-
nors d’edat i grups de discussió 
amb la participació d’una cin-
quantena. També s’han recollit 
dades estadístiques i opinions, 
tant de tècnics municipals com 
de diferents grups polítics”, va 
explicar al Ple la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere (Cír-
culo Montcada).  
El Pla incorpora una diagnosi i un 
seguit de propostes d’acció, elabo-
rades mitjançant tècniques d’in-
vestigació quantitatives i qualita-
tives, per tal de comptar amb el 

màxim rigor en la defi nició de la 
situació de la joventut a la ciutat. 
D’aquest procés destaca la consti-
tució d’un grup motor, format per 
persones provinents del teixit as-
sociatiu i de la societat civil amb 
una forta vinculació al col·lectiu 
juvenil, i l’enquesta al jovent.

Objectius. El Pla Local de Joven-
tut pretén incidir sobre les varia-
bles que condicionen la capacitat 
d’emancipació del jovent. Un 
altre repte és proporcionar recur-
sos lúdics, formatius i informatius 
en matèria de salut mental, gestió 

emocional, con-
vivència, respec-
te a la diversitat 
i la sexualitat per 
erradicar con-
ductes masclis-
tes, discrimi-
natòries i poc 

saludables. Un tercer objectiu 
fa referència a dotar el municipi 
d’una xarxa integral d’espais i 
processos per oferir oci inclusiu, 
garantir l’accessibilitat a serveis 
d’assessorament i fomentar la 
participació juvenil. El quart rep-
te és sensibilitzar totes les àrees de 
l’Ajuntament sobre la necessitat 
d’aplicar una perspectiva juvenil 
en totes les actuacions i projectes 
que impulsin. D’aquests quatre 
objectius generals se’n generen 
un total de 54 actuacions. El Pla 

es pot consultar al web municipal 
montcada.cat.

Punts febles. En el torn d’inter-
vencions dels grups municipals, 
el portaveu de la CUP, Josep 
Galván, va ar-
gumentar l’abs-
tenció de la seva 
formació afi r-
mant que el pla 
parteix “d’un 
mal inici, ja 
que els joves 
no tenen la capacitat decisòria 
sobre els diferents aspectes re-
collits” i va lamentar que un dels 

punts claus com és el lloguer ju-
venil no contempli incentius eco-
nòmics. “Costa imaginar-se quin 
impacte real tindran aquestes 
polítiques”, va dir Galván. Altres 
grups també van coincidir a des-

tacar que el Pla 
compta amb una 
dotació econò-
mica insufi cient, 
amb una partida 
aquest any de 
7.000 euros per 
dur a terme qua-

tre accions. Sempere va  respondre 
que s’ha intentat ser molt realista 
en la calendarització i la realitza-

ció de les propostes recollides al 
pla i va afegir que alguns dels 
punts no són plenament compe-
tencials de l’Ajuntament, com la 
reducció de l’atur. “Tot i que ens 
comprometem a fer aquestes 
polítiques per contribuir a solu-
cionar els principals problemes 
del jovent”, va afegir l’edil. 
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), va cloure el debat desta-
cant que aquest és el darrer Pla 
que forma part de l’estratègia d’ac-
ció social del govern, que inclou 
set plans més basats en un model 
d’actuació integral i transversal en 
tot el cicle vital de les persones.

Una de les reunions que es van fer al maig de l’any passat a Can Tauler per recollir propostes en el marc de l’elaboració del Pla de Joventut

El pla contempla 
propostes en àmbits 
com l’habitatge, l’oci, 
l’educació i la cultura   

MOSTRA D’ENSENYAMENT
La nova edició arrenca el 19 de març amb una xerrada 
sobre els prejudicis i estereotips relacionats amb les 
sortides laborals dels estudis postobligatoris

El document recull un 
total de 54 actuacions 
per dur a terme entre 
els anys 2019 i 2022
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Després de la presentació de la diagnosi es va obrir un tonr de paraula en què el públic assistent va poder fer les seves aportacions
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L’Ajuntament començarà la redac-
ció d’un pla d’acció destinat a fer 
un municipi que tingui en compte 
les necessitats de les persones grans 
a curt i llarg termini. Així ho va 
anunciar el 4 de març l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), du-
rant la presentació de la diagnosi 
feta en el marc del projecte ‘Mont-
cada, ciutat amiga amb la gent 
gran’. El pla consistirà a planifi car 
actuacions destinades a facilitar 
que les persones de més edat pu-
guin gaudir amb plenitud dels es-
pais i serveis públics en àmbits com 
el transport, l’oci, la comunicació, 
els serveis socials i la salut.
“El nostre compromís és treba-
llar per un municipi amable i 
integrador que garanteixi la qua-
litat de vida de totes les persones 
i, en especial, de la gent gran”, 
va dir Campos, qui va destacar el 
treball que s’ha fet des del juliol 

del 2017, quan l’Ajuntament es va 
afegir a la Xarxa Ciutats Amigues 
de la Gent Gran promoguda per 
l’Organització Mundial de la Salut. 

Procés participatiu. Amb el suport 
econòmic de la Diputació, l’Ajunta-
ment va encarregar a la consultora 
Spora Sinèrgies una diagnosi sobre 
les necessitats de la gent gran, tre-
ball que s’ha fet a través de la cre-
ació de grups de debat i discussió 
amb prop d’un centenar de parti-
cipants, tant persones majors de 60 
anys –franja que representa el 15% 
de la població local– com tècnics 
de diferents àmbits. A continuació, 
en un altre fòrum participatiu pre-
sencial i un de virtual s’han debatut 
propostes de solució als problemes 
plantejats. L’alcaldessa va agrair el 
suport de la Diputació, tot fent un 
prec al representant de l’organisme 
supramunicipal, Gustavo Barriga 
–present a l’acte–, perquè la col-

laboració econòmica es mantingui, 
just quan acaba d’anunciar que 
retallarà les subvencions. Barriga 
es va comprometre a traslladar la 
demanda als seus superiors. 
En acabar la presentació, el públic 
va fer aportacions i va reclamar a 
l’alcaldessa actuacions en l’àmbit 
de l’ús de l’espai públic, el transport 
i els serveis. Campos va assegurar 
que moltes de les demandes seran 
incloses al pla i es va compometre 
a seguir treballant per recuperar 
el projecte de fer una residència a 
Montcada, un compromís que va 
adquirir la Generalitat a mitjan de 
la dècada del 2000.

Pilar Abián | Montcada

GENT GRAN

La Casa de la Vila va acollir la presentació de la diagnosi 
del projecte ‘Montcada, ciutat amiga amb la gent gran’

El consistori farà un pla  
per adequar la ciutat 
a les persones grans

Donar visibilitat a problemes qüotidians
La diagnosi sobre la situació de la 
gent gran al municipi ha posat de 
manifest qüestions que a la ma-
joria de la població li passa desa-
percebudes, com ara les difi cul-
tats que impliquen les barreres 
arquitectòniques per a persones 
amb problemes de mobilitat tant 
al carrer com a la llar. També es 
posen de relleu els confl ictes que 
sorgeixen quan es fan diferents 
usos del mateix espai públic; la 
demanda que les activitats d’oci 
no es programin en horari noc-
turn, o la necessitat de carrers il-
luminats que generin sensació de 

seguretat, entre d’altres. Els parti-
cipants en l’elaboració del treball 
també han manifestat la visió ne-
gativa que es té de l’envelliment 
en general, en considerar-se que 
les persones grans deixen de ser 
productives i suposen un cost per 
a la societat. En contraposició a 
aquesta idea, l’estudi constata 
que la gent gran es manté activa 
–una mostra és el volum d’activi-
tats que oferten els centres cívics 
per a aquest sector de la pobla-
ció– i també molt participativa, 
tant a nivell d’entitats com de vo-
luntariat | PA

En venta.  Plaza de párquing en 
Carretera Vella. Buen precio. Tel. 610 
245 975. 
En venta. Casa adosada de planta 
baja en Montcada centro totalmente 
reformada. Precio: 225.000 euros. 
Tel. 678 886 429.
En venta. Piso recién reformado sin 
ascensor en Mas Rampinyo. Precio: 
166.700 euros. Tel. 678 886 429.
Classes. Mestra fa classes de recu-
peració. Tel. 650 020 287.
Trabajos. Se ofrece autónomo para 
obras y rotulación. Tel. 608 869 448.

anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474 

ae: som@laveu.cat
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MOSTRA D’ENSENYAMENT

Les activitats es desenvoluparan del 25 de març al 12 d’abril, a Can Tauler 

El programa comença amb una 
xerrada sobre les sortides laborals

‘Què té sortida per al meu fi ll o 
fi lla?’ és el títol de la xerrada que 
obrirà la Mostra d’Ensenyament 
que organitza la Regidoria d’Edu-
cació, Infància i Joventut entre el 
25 de març i el 12 d’abril. El taller 
s’adreça a les famílies i tindrà lloc a 
la Casa de la Vila (19h). L’objectiu 
de l’activitat és trencar els estereo-
tips i prejudicis sobre les possibles 
sortides laborals. “Amb la millor 
de les intencions, hi ha pares 
i mares que guien la decisió 
sobre els estudis dels seus fi lls 
basant-se en generalitzacions o 
la manca de coneixement sobre 
els principals indicadors d’ocu-
pabilitat”, ha comentat Leticia 
Almanza, informadora juvenil de 
Can Tauler i coordinadora de la 
Mostra.

Altres propostes. La resta d’activi-
tats del programa es desenvolupa-
ran a l’Espai Jove Can Tauler. Hi 
haurà un espai d’orientació perso-
nalitzada, els dimarts i dijous, de 
17 a 20h, i un altre d’autoconsulta 
d’oferta d’estudis, de dilluns a di-
vendres, de 17 a 20h. 
La cloenda de la Mostra se cele-
brarà el 12 d’abril amb una tarda 
d’activitats que començarà amb 
una xerrada titulada ‘Identifi ca i 
entrena les teves competències’, a 

càrrec de l’entitat Fem Pedagogia, 
que treballa per generar oportuni-
tats d’aprenentatge per a una vida 
digna per a tothom i per reduir les 
barreres socials, laborals o educa-
tives que ho impedeixen. Al taller 
es parlarà del perfi l de professio-
nals més sol·licitats per les em-
preses, com les persones versàtils 
coneixedores del context i de sí 
mateixes. Al mercat laboral d’avui 
en dia es valoren les competències 
transversals  com la comunicació, 
la disposició a l’aprenentatge i 
l’adaptabilitat,  a més de l’anglès 

i els coneixements informàtics i 
en xarxes socials. En el marc de 
la cloenda, també es farà un taller 
de fusteria, durant el qual es disse-
nyaran i es construiran els tambo-
rets de l’estudi de gravació, amb la 
cooperativa d’arquitectura Voltes; 
un de maquillatge i caracterització 
professional i un espai científi c per 
a la creació d’un microscopi per al 
mòbil, que durà a terme l’entitat 
ecologista La Horda de Montcada 
i Reixac. Les tres activitats comen-
çaran a les 18h. Durant tota la tar-
da hi haurà micro obert i música. 

La Mostra d’Ensenyament pretén donar eines a l’hora d’escollir l’itinerari formatiu postobligatori

Sílvia Alquézar | Redacció

Xerrades per combatre 
els rumors en l’elecció 
dels centres escolars

La Xarxa Antirumors va organitzar 
a la Casa de la Vila dues trobades, 
el 12 i 13 de març, adreçades a 
famílies de secundària i primària, 
respectivament, en el marc de la 
campanya que ha posat en marxa 
perquè l’elecció de l’escola no es 
basi en els prejudicis al voltant de 
les famílies que hi assisteixen. Tam-
bé s’ha repartit una guia informati-
va amb recomanacions | SA

La botiga Tot&Més 
recull el premi comarcal 
del concurs d’aparadors

La Cambra de Comerç de Sabadell 
va lliurar el 6 de març els premis del 
concurs ‘L’Aparador’ de Nadal, tant 
els que atorga l’ens directament 
com els primers premis locals, con-
vocats pels ajuntaments. Teresa 
Castillo, de la botiga Tot&Més, va 
obtenir el tercer premi de la Cam-
bra i el primer premi del municipi. 
A la foto, la guanyadora –al cen-
tre– acompanyada de la regidora 
de Comerç, Montse Ribera (ERC), 
i representants de la Cambra | SA
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Nico, Àfrica, Toni, Juanito, Bea 
i Bongo són els sis primats de la 
Fundació Mona que la classe de 
5è B de l’escola Font Freda ha 
apadrinat en el marc d’un pro-
jecte interdisciplinar que ha dut 
a terme a l’aula entre els mesos 
de novembre i març. A l’inici del 
projecte, el seu professor, Cristian 
Romera, va projectar als  alumnes 
un vídeo sobre el centre de reha-

bilitació ubicat a Riudellots de la 
Selva (Girona), que es dedica a la 
recuperació de ximpanzès i ma-
cacos que han estat maltractats 
ja sigui fent d’artistes en circs, 
anuncis publicitaris o sèries de 
televisió o, de vegades, com a ani-
mals de companyia. “Els infants 
s’han involucrat al màxim des 
del principi per ajudar aquesta 
entitat, que va patir unes greus 
inundacions la passada tardor”, 

ha comentat Romera. Després 
d’un treball a l’aula per conèixer 
diferents aspectes dels primats, 
la canalla va acordar iniciar una 
campanya solidària per recaptar 
fons amb l’objectiu de posar el seu 
granet de sorra en la recuperació 
d’aquests animals. El següent pas 
va ser la creació d’un projecte 
d’emprenedoria, que va incloure 
el disseny d’una petita empresa 
anomenada EFDP –El futur dels 

primats– i un logotip. La classe 
va concretar diverses accions per 
recollir fons com la instal·lació 
d’una paradeta a l’escola durant 
una setmana del mes de febrer per 
vendre objectes de segona mà i 
sortejar diverses cistelles amb pro-
ductes cedits per la setantena de 
comerços de la localitat que s’han 
adherit a la iniciativa.  En total, 
van recaptar 935 euros, que els ha 
permès apadrinar sis primats du-
rant un any i ampliar l’ajut un any 
més per a Bongo, el líder del grup 
amb una història molt tràgica que 
va captivar tota la classe. Durant 
la realització de la campanya, els 
infants també van visitar l’Ajun-
tament per lliurar a l’alcaldessa i 
els regidors una carta informativa 
sobre el projecte.

Valoracions. La iniciativa va fi -
nalitzar el passat 6 de març amb 
la visita a la Fundació Mona per 
conèixer personalment els sis 
primats apadrinats pels infants. 
“Hem après a ser més solidaris i 
a saber que no només nosaltres 
tenim sentiments, els animals 
també en tenen i no els podem 
maltractar”, ha explicat l’alumna 
Elsa González. Per la seva banda, 
el seu company Rayan El Alami  
ha destacat que gràcies al projec-
te ara coneixen molt bé com és 
la vida dels primats: “Un ma-
caco somrient a un anunci de 
televisió no vol dir que estigui 
content, sinó tot el contrari, és la 
seva manera d’expressar que té 
molta por”. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

La classe de 3r i el professor de música de l’escola Mitja Costa durant la visita del compositor Oliver Rapopport (dreta), el passat 5 de març

El cicle mitjà de l’escola Mitja 
Costa participa aquest curs en el 
projecte ‘Els compositors entren 
a l’aula’, coordinat des de l’Ins-
titut de Ciències de l’Educació 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) amb l’objectiu 
d’apropar la música contemporà-
nia catalana a l’alumnat de primà-
ria a través de l’audició i la crea-
ció musical. Els infants comencen 
la iniciativa analitzant l’obra d’un 
dels autors participants i, quan ja 
la coneixen i se l’han feta seva, 
se’ls proposa que facin petites 
composicions utilitzant els ele-
ments que apareixen a la peça. 
Després, aquestes produccions es 
presenten al seu creador, que as-
sisteix un dia a l’aula per debatre i 
plantejar noves propostes. El pro-

jecte fi nalitza amb la interpretació 
de les obres creades en un concert 
a l’Auditori de Barcelona a càrrec 
dels centres participants.

Projecte local. A l’escola de Terra 
Nostra, el treball s’està realitzant 
amb una obra del compositor 
Oliver Rapopport, que va visi-
tar l’alumnat de 3r i 4t el passat 
5 de març. “Els infants són una 
esponja oberts 
a treballar en 
l’escolta i la 
cooperació. És 
una experièn-
cia molt posi-
tiva de la qual 
estic encantat 
de formar part”, va comentar 
Rapopport, titulat per l’ESMUC 
de Barcelona, amb diversos pre-

mis a nivell internacional i co-
director del festival Mixtur de 
Barcelona. A la sessió també va 

assistir Assump-
te Valls, coordi-
nadora del pro-
jecte de la UAB, 
qui va destacar 
que  els dos 
objectius prin-
cipals de la ini-

ciativa són “acostar la música 
contemporània a les escoles i 
estimular processos de creació 

i composició musical a les au-
les”. La universitat facilita a les 
escoles tot el material didàctic 
perquè el puguin treballar a clas-
se amb el professorat de música. 
“L’important d’aquest projecte 
és que els infants treballen la 
música contemporània amb 
un compositor que és viu i ells 
també se senten músics”, ha 
manifestat el professor de músi-
ca de l’escola Mitja Costa, Albert 
Ciurans, qui ha posat de relleu 
algunes de les habilitats que han 

adquirit els alumnes durant el 
procés creatiu com la concentra-
ció, la percepció i la cooperació. 
“S’han implicat moltíssim, ho 
veuen com un projecte seu; als 
infants els agrada crear, quan 
els dones la llibertat per deixar 
volar la imaginació, es motiven 
fàcilment”. El centre participarà 
el 10 d’abril en el concert que tin-
drà lloc a l’Auditori de Barcelona 
per posar en comú amb la resta 
d’escoles participants les seves 
creacions.

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

MITJA COSTA

‘Els compositors entren a l’aula’ és una iniciativa que 
coordina l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB

L’escola s’adhereix a un 
projecte per difondre la 
música contemporània

El projecte fi nalitza amb 
un concert a càrrec de 
les escoles participants 
a l’Auditori de Barcelona

Els infants de la classe de 5è B de l’escola Font Freda mostren les fotografi es dels primats que han apadrinat de la Fundació Mona

FONT FREDA

Els escolars han treballat aquesta iniciativa solidària en el marc d’un projecte a l’aula

La classe de 5è B del centre apadrina 
sis primats de la Fundació Mona

L’Ampa de l’Escola Bressol Mu-
nicipal Font Freda, amb el suport 
de la direcció, va organitzar l’1 
de març una xocolatada solidària 
en el marc de la campanya per 
recaptar fons contra el càncer in-
fantil, promoguda per famílies de 
pacients de l’hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona amb motiu del 
Dia Internacional contra aquesta 
malaltia. El centre montcadenc va 
recollir 400 euros, que se sumen 
als 1.300 que el 15 de febrer van 
recaptar quatre escoles del mu-
nicipi –El Turó, Reixac, Elvira 
Cuyàs i Font Freda– a la mateixa 
campanya, sota el lema ‘Taca’t pel 
càncer infantil’.

Xocolatada 
solidària de 
l’Escola Bressol 
Font Freda 

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

EB
M

 F
O

N
T 

FR
ED

A

La xocolatada va coincidir amb el Carnaval

Sílvia Alquézar | Redacció
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COMPROMÍS SOCIAL

L’activitat, ubicada al polígon Coll de Montcada, dona feina a persones en risc d’exclusió

La Fundació Trinijove posa en marxa 
una nau de reciclatge al municipi 

La Fundació Trinijove, amb el su-
port d’Agües Danone i Ecoembes, 
va inaugurar el 7 de març al polí-
gon Coll de Montcada una planta 
de selecció i separació d’envasos 
en el marc del projecte ReNueva. 
L’activitat dona feina a una dese-
na de persones en situació de risc 
d’exclusió social que, prèviament, 
reben una formació específi ca per 
fer aquesta feina. 
A la inauguració va assistir una 
representació de l’Ajuntament, en-
capçalada per l’alcaldessa Laura 
Campos (ICV-EUiA), qui va mos-
trar la seva satisfacció perquè les 
persones contractades siguin veïnes 
del municipi. “Des que ens vam 
assabentar del projecte, vam es-

tar interessats en què s’ubiqués a 
Montcada per aquesta doble ves-
sant de sostenibilitat i compro-
mís social”, va destacar Campos 
durant la seva intervenció. 

Compromís. Borja Lafuente, coor-
dinador del projecte ReNueva, va 
agrair la cooperació de les empre-
ses “per fer realitat un projecte 
compromès amb les persones i 
el medi ambient”. En el mateix 
sentit es va pronunciar Xavier 
Lacroix, director general d’Aigües 
Danone a Espanya, “empresa –va 
dir– que aposta pel plàstic cent 
per cent reciclable i per millorar 
la salut de les persones i el plane-
ta”. Per la seva banda, el president 
de la Fundació Trinijove, Ignasi Pa-

rody, va destacar la importància de 
l’aliança entre les empreses del ter-
cer sector i les convencionals “per 
impulsar projectes que puguin 
transformar la vida de les per-
sones amb formació i salaris que 
garanteixin la seva autonomia”. 
Per últim, Bea triz Aylagas, repre-
sentant d’Ecoembes, es va referir a 
la part formativa del projecte que 
“capacita les persones per treba-
llar com a operaris en el sector 
del reciclatge”. 
Després dels parlaments, es va fer 
una visita a la instal·lació, amb una 
explicació detallada del recorregut 
que segueixen els envasos des que 
arriben a la nau amb els camions 
fi ns que són compactats per ser ve-
nuts i reaprofi tats.

Laura Grau | Terra Nostra

Les autoritats municipals i els representants de Trinijove, Aigües Danone i Ecoembes van visitar les instal·lacions de la nau de reciclatge
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AU Dues entitats centrades en l’àm-
bit de la solidaritat, Montcada 
Solidària i És l’hora, de Sant 
Adrià de Besòs, organitzen el 7 
d’abril (13h) una acció conjunta 
destinada a recaptar fons per al 
projecte educatiu Stand by me, 
adreçat a dones refugiades, que 
s’ha posat en marxa a Grècia, 
concretament al campament de 
Moria, a l’illa de Lesbos. 
L’activitat, que compta amb la 
col·laboració dels respectius ajun-
taments, consistirà en una paella 
que es farà al parc del litoral de 
Sant Adrià, a pocs metres de la 
platja i la desembocadura del Be-
sòs i que anirà precedida de xer-
rades i actuacions musicals. Les 
intervencions les faran voluntaris 
que han estat a diferents camps 
de refugiats i que compartiran la 
seva experiència amb el públic 

assistent. Les persones interessa-
des a participar a la paella solidà-
ria han de fer la seva reserva –el 
bonus de col·laboració és de 10 
euros– a través del correu elec-
trònic de l’entitat local montcada-
solidaria@gmail.com. 

El projecte. Stand by me, al qual 
es destinaran els fons recaptats 
durant la matinal solidària, atén 
diàriament més d’un centenar de 
dones refugiades que assisteixen 
a classes impartides per volunta-
ris en unes aules improvisades. 
El servei també inclou l’atenció 
als fi lls menors que acompanyen 
les usuàries. Aquesta iniciativa 
se sustenta amb aportacions de 
diferents ong, entre les quals hi 
ha Montcada Solidària, que ha 
fet un primer donatiu de 600 eu-
ros per a la compra de material 
didàctic.

Pilar Abián | Redacció

COOPERACIÓ

Els diners recollits es destinaran a ajudar dones refugiades

Paella solidària per a un 
projecte educatiu a Grècia

L’aula d’Stand by me s’omple cada dia de dones refugiades interessades a estudiar
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Sergio Mármol participa a la Marató de Barcelona
El jove, amb greus seqüeles físiques arran la pallissa que va rebre a 
la sortida d’una discoteca fa tres anys, va participar el 10 de març a 
la cursa gràcies a la iniciativa del montcadenc Noël Moraleda, que va 
portar Sergio amb una cadira de rodes cedida per l’empresa Ilunion 
Salud. El moment més emotiu de la cursa –a la foto– va ser l’arribada a 
la meta, ja que Sergio va recórrer els últims cinc metres caminant amb 
l’ajut de la seva mare, Eva Hernando, i de Moraleda, qui va completar 
la marató a la posició 11.995 d’un total de 18.000 inscrits, amb un 
temps de 4 hores, 41 minuts i 23 segons | SA
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15 anys d’Aqua!
El 20 de desembre del 2003 es va 
inaugurar el complex esportiu Mont-
cada Aqua i el 2 de gener del 2004 
se’n van obrir les portes. Ja han pas-
sat 15 anys i aquest mes de febrer, 
com és tradicional, la instal·lació 
ha organitzat activitats per celebrar 
l’aniversari. Ho hem tornat a gaudir! 
Enguany és xifra rodona. Recordo que 
la primera pedra es va posar el 15 de 
maig del 2001 i que prèviament hi va 
haver una recolllida de signatures per 
copsar l’interès dels ciutadans en una 
nova instal·lació municipal.
Era evident la necessitat d’un com-
plex esportiu municipal nou, com ho 
evidencia l’ús que en fem tants i tants 
usuaris i el fet que la instal·lació ja 
tingués 3.000 abonats quan va obrir 
les portes. Penso, però, que les au-
toritats no s’imaginaven una resposta 
tan contundent i que Montcada Aqua 
va néixer tímid, amb una única gran 
sala per a activitats dirigides que s’ha 

hagut d’acabar dividint per diversifi car 
l’oferta. Amb tot, però, som molt afor-
tunats: la instal·lació i les activitats que 
s’hi fan són de primer ordre. Vull donar 
les gràcies als seus actuals responsa-
bles i, en especial, al coordinador, Je-
sús Claramón, per la professionalitat i 
entrega, i recordar els molts instructors 
que en diferents etapes ens han fet 
gaudir de l’esport. Llarga vida!

Carme Picart
Montcada

Final de luxe
La participació per primera vegada de 
la comparsa La Salle Conect@ (AMPA 
La Salle MiR), amb 70 membres, el 9 
de març a la Rua de l’Alt Maresme (Ca-
lella) va posar un fermall fi nal de luxe 
a la nostra humil, però gran comparsa 
que va quedar 19a i 9a en categoria 
carrosses entre els 35 grups partici-
pants. El primer lloc va ser pel Grup 
Endansa al qual traslladem la nostra 
felicitació així com a resta. L’esforç i 

>Editorial
La veu de les dones
Per segon any consecutiu, cen-
tenars de montcadenques van 
participar el passat 8M en la 
mobilització convocada pels col-
lectius de dones del municipi. 
Les consignes protagonistes de 
la protesta anaven en la línia 
de reclamar la igualtat amb els 
homes en tots els àmbits: labo-
ral, domèstic, polític, social... 
Malgrat la percepció que en 
els últims anys hi ha hagut un 
avenç important, el cert és que 
la discriminació per raó de gè-
nere existeix i és ben palesa. Hi 
ha dades objectives que així ho 
demostren: la baixa presència 
de dones en consells directius 
empresarials i llocs de coman-
daments; l’assumpció de la ma-
joria de tasques de la llar; el fet 
que hi hagi diferències salarials 
entre treballadors i treballadores 
que realitzen la mateixa feina... 
Fins i tot a nivell impositiu hi 
ha greuges –productes com les 
compreses tenen un 21% d’IVA. 
Ni ha tants exemples que ava-
len aquesta lluita... Aquí un de 
ben proper i clar, per a quan una 
candidata a presidir el govern?

el treball de tots els col·laboradors va 
fer possible la presència de La Salle 
Conect@ en aquest esdeveniment 
després de 18 anys de participació 
carnavalesca. L’engranatge és fruit de 
diferents àrees. Destacar el treball fet 
enguany per Andrés Novoa, Fede Ville-
na i Anna Lasús per les seves coreogra-
fi es i a Núria Coca per ajudar als més 
petits; també al costat d’ells, Mónica 
Noble, Tere Gutiérrez, Pilar Caballero, 
María José Riesco, Vanessa Soriano 
van conformar el grup de disseny i 
dels diferents accessoris així com del 
maquillatge. 
Posar damunt de la plataforma la idea 
de Dani Ferrer no hagués estat possi-
ble sense ell i Óscar Bernuz, Lorenzo 
Prieto, Jordi Grau, Miguel García, Ma-
nolo Segorbe, Juan Francisco Ortuño, 
Cristóbal Garrido i l’Alberto Coca com a 
gestors de mobilitat, materials i queviu-
res. Cal agrair la cobertura audiovisual 
de Xavier Fernández, Ferran Martin i 
Eva Arraez, a més de tots els partici-

pants i familiars i a La Veu. Als nostres 
col·laboradors novells, Adrià Romo, Xa-
vier Garrido, Aleix Grau, Arnau Martín 
i Pere Centelles; als diferents volunta-
ris i entitats (perdó si em deixo algú): 
Raquel, Silvia, Isabel, les Àngels, les 
Lídies, Marga, Montse, Viviana, Juana; 
a La Salle, al seu director Joan Saiz, 
als Germans i a la Conchi. A Xavi (Var-
many), Pablo (New Dry) i a Francisco 
per l’energia. A Josepe per l’impuls fi -
nal. A Vanessa i Finques Torné, per la 
seva col·laboració. A Ramón, pel seu 
kit d’eines. A Carmen, pel seu vehi-
cle. A Fernando, TMA, New Dry i als 
Gegants MiR pels transports. A Raúl i 
David (Ajuntament) per la seva ajuda.
Enguany tenim com a objectiu renovar 
l’organització per a donar continuïtat 
a La Salle Conect@ i esperem acon-
seguir-ho. Els interessarts podeu con-
tactar per email amb lasalleconecta@
gmail.com. Moltes gràcies a tots!

Juan Romo
La Salle Conect@

 INFANTIL I PRIMÀRIA

CENTRE DATA HORA

ESCOLA EL TURÓ 19/03/19 15.15 h

ESCOLA FONT FREDA 20/03/19 15.15 i 17 h

ESCOLA ELVIRA CUYÀS 21/03/19 17 h

ESCOLA REIXAC 25/03/19 15.15 i 17.30 h

ESCOLA MAS RAMPINYO 25/03/19 15.15 h

INSTITUT-ESCOLA EL VIVER 27/03/19 15.15 h

ESCOLA MITJA COSTA 28/03/19 9.15 i 15.15 h

COL·LEGI GINESTA 16/03/19 11 h

COL·LEGI FEDAC MONTCADA 17/03/19 11 h

COL·LEGI LA SALLE 23/03/19 10 h

ESO

CENTRE DATA HORA

INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ 20/03/19 18 h

INSTITUT LA RIBERA 23/03/19 11 h

INSTITUT LA FERRERIA 27/03/19 18 h

INSTITUT-ESCOLA EL VIVER 28/03/19 15.15 h

COL·LEGI GINESTA 16/03/19 11 h

COL·LEGI LA SALLE 16/03/19 10 h

DESCOBRIU LES INSTAL·LACIONS I ELS PROJECTES PEDAGÒGICS DE PRIMÀRIA I  

SECUNDÀRIA DE MONTCADA I REIXAC CARA LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2019-2020.

LA XARXA ANTIRUMORS HA ELABORAT UNA GUIA AMB RECOMANACIONS PER TRIAR CENTRE EDUCATIU

SENSE PREJUDICIS. DEMANEU-LA A LES ESCOLES QUAN ANEU A LES PORTES OBERTES.

Si voleu saber en quin centre teniu l’escolarització preferent, podeu consultar el formulari allotjat a  
matriculacio.montcada.cat        

PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS

PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS

Opinió
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15 l divendres
Taula rodona. Sobre dones i música.  

Hora: 19h. Lloc: Cafè Colon. Organitza: 

Kariatydes i la CUP Montcada.

16 l dissabte
Educació. Portes obertes a l’escola Gi-

nesta (11h) i a La Salle-ESO (10h).

Poeticae. Marató de Lectura Poètica 

Popular. Hora: 18h. Lloc: Auditori Mu-

nicipal.

17 l diumenge
Patrimoni. Itinerari pel Rec Comtal: el 

paisatge de l’aigua de Montcada a Bar-

celona. Hora: 10h. Organitza: Museu 

Municipal.

Educació. Portes obertes al col·legi Fe-

dac Montcada. Hora: 11h.

Titelles. ‘Adéu Peter Pan’, de la Cia. 

Festuc Teatre. Hora: 12h. Lloc: Teatre 

Municipal. Preu: 5 euros.

Gastronomia. II Calçotada Popular. 

Hora: 12h. Lloc: Major/Generalitat. Or-

ganitzen: Els Castellers de Montcada.

19 l dimarts
Taller. De creació poètica per a infants. 
Hora: 17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 

Educació. Portes obertes a l’escola El 
Turó. Hora: 15.15h.

Xerrada. ‘Què té sortida per al meu fi llo 
fi lla?’. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

20 l dimecres
Educació. Portes obertes a l’escola Font 
Freda. Horari: 15.15h i 17h.

Educació. Portes obertes a l’INS Mont-
serrat Miró. Hora: 18h.

21 l dijous
Educació. Portes obertes a l’escola Elvi-
ra Cuyàs. Hora: 17h.

Taller. Cuina climàtica. Hora: 19.30h. 
Lloc: La Unió de Mas Rampinyo. Preu: 
5 euros. Inscripcions: info@la-unio.cat.

22 l divendres
Presentació. ‘Relats imaginats’, de 
Francesc Soriano i Laura Nebot. Hora: 
19.30h. Lloc: Cafè Colon.

23 l dissabte
Educació. Portes obertes a La Salle-
Primària (10h) i a l’INS la Ribera (11h).

24 l diumenge
Teatre. ‘La última mujer’, de La Finestra 
Estràbica. Hora: 18.30h. Lloc: La Unió. 

25 l dilluns
Educació. Portes obertes a les esco-
les Mas Rampinyo (15.15h) i Reixac 
(15.15h i 17h). 

27 l dimecres
Educació. Portes obertes a l’institut-es-
cola El Viver-Primària (15.15h) i a l’INS 
La Ferreria (18h).

Inauguració. Exposició col·lectiva Escola 
La Taca. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

28 l dijous
Educació. Portes obertes a l’institut-
escola El Viver-ESO (15.15h) i a l’escola 
Mitja Costa (9.15h i 15.15h).

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

15 16 17

22 23 2419 20 2118
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens Rambla J.RelatEl Punt

27 2928

Recasens

30 31

Rivas, c. Conca,10
J.Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

25 26
Rivas J.Duran J.Duran

23 DE MARÇ, 11H
CASA DE LES AIGÜES

LES AVENTURES DE LA MARINA
Dia Mundial de l’Aigua DolçaAgenda

      març
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Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h. 

POETICAE
MARATÓ DE LECTURA POÈTICA
16 de març, 18h

EXPOSICIÓ
EL CARNAVAL 
EN IMATGES

Fins al 31 de març

Recasens

EXPOSICIÓ
DIÁLOGOS
Tomàs Morell
Fins al 7 d’abril

EXPOSICIONS

ABSTRACTIO
Escola d’Art La Taca
27 de març, 19.30h

DIA MUNDIAL DE LA DONA TREBALLADORA
Cartells i microrelats 
Fins al 22 de març
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Les campanyes arqueològiques 
a Les Maleses, iniciades al 2000, 
han arribat a la majoria d’edat. 
Les tasques de recerca i investi-
gació que ha impulsat el Museu 
Municipal durant aquests 18 
anys han permès tenir una idea 
força aproximada sobre com 
vivien els nostres avantpassats 
ibers a la serralada de Marina en-
tre els segles IV-III a.n.e. Aquesta 
fi ta ha estat possible gràcies a la 
col·laboració d’institucions com 
els ajuntaments de Montcada i 
Sant Fost i el Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina.

Conclusions. El balanç de la 
18a campanya d’excavacions 
va ser presentat el 7 de març a 
la Casa de la Vila per les seves 
responsables. L’arqueòloga Gem-
ma Hidalgo es va centrar en els 
nombrosos forats a la roca que 
s’han localitzat sota el paviment 
d’algunes cases. Els més petits 
corresponen a punts de suport 
d’hàbitats simples, com ara ca-
banes, on els ibers haurien viscut 
abans de fer construccions defi ni-
tives. Els retalls de major diàme-

tre podrien ser, segons les prime-
res hipòtesis, espais de treball per 
pastar el fang i la palla amb què 
es fabricaven els maons destinats 
a construir les cases. I les cavitats 
de més profunditat s’interpreten 
com a sitges que els habitants fe-
ien servir per emmagatzemar gra 
i llavors.
Durant la campanya 2018, tam-
bé van aparèixer nous murs de 
façana que confi rmen el traçat 
del poblat. “Continuem trobant 
una successió de cases adosa-
des a un costat i l’altre del car-
rer central, quan estem a punt 
d’arribar al perímetre que de-
limita l’assentament”, va desta-
car Hidalgo. Paral·lelament a les 
excavacions, es van dur a terme 
treballs de consolidació de les es-
tructures localitzades en campa-
nyes anteriors per tal d’evitar-ne 
la seva degració a conseqüència 
de l’erosió natural. L’arqueòloga 
va agrair especialment la tasca 
de l’ADF, que va eliminar tota la 
vegetació d’aquest tram perquè 
l’equip pugués treballar amb més 
rapidesa. 

Nous reptes. La directora del 
Museu, Mercedes Duran, va re-
ferir-se als objectes localitzats al 
jaciment, que confi rmen que Les 
Maleses rebia material provinent 
del comerç al Mediterrani, tant 
dels tallers àtics com dels tallers 
de producció hel·lenística que 

van sorgir arran del declivi dels 
primers. “No tenim peces espec-
taculars, però sí mostres de vai-
xella senzilla que ens aporten 
informació sobre la vida quo-
tidiana del poblat”, va indicar 
Duran, qui també es va referir a 
alguns penjolls de vidre, material 
molt valorat que constituïa la bi-
juteria del moment. “El pròxim 
repte serà conèixer quina inter-
relació tenia el nostre poblat 
amb d’altres de la zona”, va 
anunciar la historia dora. L’acte 

va acabar amb la projecció d’un 
vídeo sobre l’actuació de l’estiu 
passat a Les Maleses, amb prota-
gonisme d’alumnes i exalumnes 
de l’INS Montserrat Miró que 
cada any participen en la inter-
venció. L’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), va elogiar   la 
tasca del Museu Municipal. “No 
s’estima si no es coneix, i des 
del museu ens esteu ajudant 
a conèixer el nostre municipi 
i a estimar-lo encara més”, va 
afi rmar.

El Museu ha publicat el nú-
mero 19 de la revista ‘Mon-
tecatano’, on destaquen dos 
articles sobre temes locals: un 
estudi d’Omar G. Ortiz sobre 
els recursos forestals que van 
utilitzar els habitants del poblat 
iber i un apropament d’Ernesto 
Vilàs a la fi gura de Josep Cirera 
Voltà, polític català que va es-
tiuejar a la torre de Can Milans 
de Montcada a fi nal del XIX | LG

> ‘Montecatano’ 19

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀGS. 18-19

LA RUA, EN IMATGES
Les comparses participants tornen a demostrar 
la qualitat i la creativitat de les seves propostes

Laura Grau | Redacció

Les campanyes de recerca arqueològica 
al jaciment iber arriben a la majoria d’edat
Les successives intervencions han permès conèixer a fons l’urbanisme i l’organització social del poblat Les Maleses

PATRIMONI

D’esquerra a dreta, l’alcaldessa, Laura Campos, i les codirectores de les excavacions a Les Maleses, Mercedes Duran i Gemma Hidalgo
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S’han fet treballs de 
consolidació per evitar 
la degradació de les 
parts descobertes
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El Teatre Municipal acollirà el 
30 de març, a les 19h, una de les 
actuacions  de la gira que l’actor 
argentí Héctor Alterio està fent 
pel territori espanyol amb el re-
cital ‘Como hace 3.000 años...’, 
acompanyat pel compositor i 
guitarrista José Luis Merlín. El 
veterà actor, de 89 anys, ha fet 
una selecció de poemes d’autors  
als quals admira com Antonio 
Esteban Agüero, Pablo Neruda 
i, especialment, León Felipe. Un 
dels punts forts de l’espectacle és 
que l’actor no recita els poemes 
d’una forma clàssica, sinó que 
els interpreta. Merlín acompa-
nya els textos basant-se en temes 
propis i d’altres autors com Isaac 
Albéniz, Francisco Tárrega o 
Astor Piazolla. Les entrades an-
ticipades, al preu de 12 euros, es 
poden adquirir a mirteatres.cat.

Llegir poesia.  Encara és obert el 
termini per apuntar-se a la Ma-
rató de Lectura Poètica Popular 
que es farà el 16 de març a l’Au-
ditori Municipal. Els poemes 
poden ser de creació pròpia o de 
qualsevor autor i en qualsevol 
llengua. No hi ha límit d’edat, 
però cada persona només pot 
llegir un màxim de dos poe-
mes. L’horari serà de 18 a 21h. 
Les inscripcions es poden fer en 
aquest equipament o a l’adreça 
auditori@montcada.org. 

Laura Grau | Montcada

POETICAE

Héctor Alterio interpreta poemes 
de León Felipe i d’altres autors
L’actor argentí porta l’obra ‘Como hace 3.000 años’ el 30 de març, al Teatre Municipal

G
M

Héctor Alterio interpreta una selecció de poemes acompanyat del guitarrista José L. Merlín

La Biblioteca Elisenda de Mont-
cada celebra el seu desè ani-
versari el 28 de març amb el 
monòleg teatral  ‘Lectorant’, de 
l’actriu Eugenia González La 
Rosa, adreçat als amants dels 
llibres i de la lectura (19h). Es 
tracta d’una  comèdia sobre com 
la tecnologia modifi ca els nostres 
hàbits lectors i fa que llegir com 
abans sigui cada dia més difícil 
per a moltes persones. Amb hu-
mor i esperit divulgatiu, la pro-
tagonista condueix el públic per 
les millors pàgines de la literatu-
ra universal i fa una defensa de 
la literatura i de la vida viscuda 
en primera persona i no a tra-
vés d’aparells tecnològics. El 30 
de març, també s’ha programat 
una Hora del Conte especial que 

consistirà en la narració de deu 
contes d’aniversari adreçada a 
infants a partir de 4 anys (12h).

Trajectòria. L’equipament de Pla 
d’en Coll va ser inaugurat el 28 
de març de 2009 com a resultat 
de la segona fase del complex 
Montcada Aqua, que també 
incloïa el Teatre Municipal –la 
primera fase va ser el recinte 
esportiu (2003). Amb una su-
perfície de 2.310 m2, alberga més 
de 65.000 llibres i dona servei a 
prop de 14.800 socis. Segons la 
directora de l’Elisenda, Gisela 
Ruiz, durant aquests 10 anys 
“s’ha apostat per activitats que 
promouen el coneixement i els 
espais de relació entre usuaris 
i atenen la diversitat cultural 
del municipi”.

Laura Grau | Redacció

L’actriu Eugenia González La Rosa escriu, produeix i interpreta els seus propis monòlegs

La Biblioteca Elisenda 
celebra 10 anys de vida
Eugenia González La Rosa representarà l’obra ‘Lectorant’

28 DE MARÇ

EG
LR

El 26 d’abril és l’últim dia per presentar treballs a la vuitena edició 
del concurs de poemes escrits per infants Petit Poeticae. Les bases 
estableixen dues categories segons l’any de naixement: del 2009 al 
2012 correspon a la categoria A, i del 2006 al 2008, a la B. El tema 
dels escrits és lliure, tot i que es valorarà positivament que hi hagi 
referències al món dels contes amb motiu de l’Any de la Literatura 
Infantil i Juvenil i que aparegui alguna il·lustració. Els treballs es 
poden enviar per correu electrònic a b.montcada.em@diba.es o 
presencialment a qualsevol de les dues biblioteques –l’Elisenda i 
la de Can Sant Joan. El concurs, pensat per promoure la poesia 
entre els més petits, es complementa amb diversos tallers que es 
fan a les escoles El Turó, Elvira Cuyàs i Mitja Costa, i una sessió 
dirigida per membres del Grup Senders que es farà a la Biblioteca 
Elisenda el 19 de març (17.30h). El veredicte del Petit Poeticae i el 
lliurament de premis –que consistiran en material escolar– es farà 
públic el 7 de maig, a l’Auditori Municipal (18h) | LG

> Nova edició del concurs Petit Poeticae
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Homenatge a Montserrat Caballé

La Fundació Cultural Mont-
cada va recordar la famosa so-
prano Montserrat Caballé, que 
va morir el passat 8 d’octubre, 
amb una xerrada sobre la seva 
trajectòria artística el 7 de març. 
Amb el títol ‘La veu del segle’, la 
conferència va anar a càrrec del 
musicòleg Albert Ferrer, qui va 
repassar la biografi a de la can-
tant i, a partir de l’audició de di-

ferents fragments operístics, va 
analitzar les bases de la seva tèc-
nica vocal i l’estil que la van con-
vertir en una de les més grans 
representants del bel canto. 
Caballé va néixer en el si d’una 
família humil i va ser gràcies al 
mecenatge d’una rica nissaga de 
Barcelona que va poder estudiar 
al Conservatori i rebre classes de 
grans mestres | LG
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El món dels contes va protago-
nitzar la Gran Rua de Carnaval 
2019, coincidint amb l’Any de la 
Literatura Infantil i Juvenil. Més 
de 1.400 persones repartides en-
tre  19 comparses van desfi lar el 
2 de març pels carrers de Mont-
cada, des de Can Sant Joan fi ns 
al Sambòdrom. L’escola d’an-
glès April va escollir Peter Pan; 
la del Jym’s i la d’Els Increï bles, 
els contes de ‘Les mil i una nits’, 
i la de La Gralla, ‘Alícia al país 
de les meravelles’. Els regnes de 
fantasia també van ser presents 
a les comparses de Cirqs Krni-
val (‘Light Kingdom’), Thirteen 
Gold (‘Imperium’), l’Ampa Rei-
xac (‘Una nit al bosc’) i l’AV de 
Font Pudenta-Muntanyeta (‘Mà-
gica natura’). Altres grups van 
recrear civilitzacions desaparegu-
des com De lo bueno lo Mejor, 
que es va remuntar a l’època els 
faraons i Terra Nostra Queens, a 
la dels indis americans. La Unió 
s’Engresca va optar per una es-
tètica futurista a ‘Wänthyka: la 
tribu del segle XXV’. Els éssers 
mitològics també van estar repre-
sentats amb ‘Godness Aracne’, 
del grup Endansa, i ‘Black Pant-
her’, de La Salle Connect@. El 
cinema va ser font d’inspiració 

per a dues comparses: Daleqvoy, 
basada en ‘Coco’, i Grisdance, 
en ‘The Grea test showman’. La 
Rua va comptar amb infl uències  
dels carnavals de Las Palmas de 
Gran Canaria, amb ‘Almas de 
cristal’, d’LPA Carnaval; Venè-
cia, del CC L’Alzina, i l’Equador, 
d’ASERM. L’única comparsa de 
tall satíric va ser la de No somos 
Nadie amb ‘Más limpias imposi-
ble’.

Premis. Endansa es va endur 
el primer premi en la categoria 
de comparsa i el cinquè en la de 
carrossa a la Rua de l’Alt Mares-
me. En el mateix concurs, Cirqs 
Karnival va obtenir el sisè premi; 
Thirteen Gold, l’onzè; La Unió 
S’engresca, el divuitè i  La Salle 
Connect@, el dinovè. A Mollet, 
Endansa va obtenir el Premi So i 
Llum a la millor comparsa de fora 
del municipi. A Sabadell, els tres 
premis més importants se’ls van 
endur les comparses de Grisdan-
ce, Jyms i La Gralla. A Granollers, 
Thirteen Gold va obtenir el premi 
a la millor comparsa i carrossa; 
Cirqs Krnival, a la millor coreo-
grafi a en moviment i l’escola d’an-
glès April,  un accèssit.  A Parets, 
el grup Els Increïbles va quedar 
segon i a Olot, el del Jym’s, tercer.
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El món dels contes 
i la natura màgica
protagonitzen la Rua

L’associació ASERM,  amb la disfressa ‘Remembrança’ L’única comparsa de tall satític va ser la del grup No somos nadie amb ‘Más limpias, imposible’ ‘Venecia sin ti’, del Grup de sevillanes del CC L’Alzina

Nou comparses locals, premiades a d’altres municipis
Laura Grau | Redacció

Quatre joves panteres de la comparsa ‘Black Panther’, de La Salle Connect@

CARNAVAL

L’Associació Territori Cultural Grisdance es va inspirar en el musical ‘The Greatest showman’ ‘Les mil i una nits’, de la comparsa Els Increïbles

L’Associació de Carnaval Grup Endansa va guanyar el primer premi al Carnaval de l’Alt Maresme amb l’espectacular ‘Godness Aracne’
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La comparsa Thirteen Gold, amb 67 participants, va recrear a ‘Imperium’ un regne de fantasia amb aires orientals i molts lluentons
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La comparsa més nombrosa va ser la de La Gralla, amb 180 participants, que va inspirar la seva disfressa en ‘Alícia al país de les meravelles’

La disfressa ‘Sherezade i el poder de la dona’, de l’Associació Cultural Jym’s

El grup Cirqs Krnival va retre homenatge al món dels contes amb la disfressa ‘Light of kingdom’, amb predomini d’elements de natura

El grup April School of English va homenatjar Peter Pan a ‘Once upon a time’

Daleqvoy va basar la seva disfressa en els personatges de la pel·lícula d’animació ‘Coco’

Terra Nostra Queens es va inspirar en els indis americans a ‘La tribu’ ‘Magica natura’, de la comparsa de l’AV Font Pudenta-Muntanyeta 

‘Almas de cristal’, una creació de LPA Carnaval

CARNAVAL

L’Ampa Reixac va omplir de fades i nimfes els carrers amb ‘Una nit al bosc’La comparsa De lo bueno lo mejor es va inspirar en la civilització egípcia amb ‘Keops’
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FUTBOL FEMENÍ
Pilar Pérez, capitana de 
l’FB Montcada, compleix vint 
temporades com a futbolista

Després d’haver encaixat tres 
derrotes, el CH La Salle es va re-
trobar el 9 de març amb la victò-
ria a casa del CH Sant Esteve de 
Palautordera (24-26). A manca 
de set jornades per acabar la lli-
ga, els lassal·lians han recuperat 
el desè lloc al grup D de Primera 
Estatal i tenen un avantatge de 
set punts respecte el descens. 
“Els nostres esforços s’han con-
centrat a intentar guanyar els 
quatre punts contra el Sant 
Esteve i el Santa Maria de Pa-
lautordera. Hem complert el 
primer objectiu i, si guanyem 
el proper partit, estarem molt 
a prop de la permanència”, ha 
dit l’extrem Àlex Expósito.

Sènior B. L’equip segueix sent el 
líder del grup B de 3a Catalana 
amb 14 victòries seguides, incloent 
la que va aconseguir el 3 de març 
contra el segon, el CH Sant Esteve 
de Palautodera B (28-25). L’equip 
de Javier Córdoba certifi carà el seu 
ascens si derrota l’H. Fornells en el 
partit que es jugarà el dia 17 al pa-
velló Miquel Poblet (12.30h) | RJ

El sènior A 
s’apropa a la 
permanència i el 
B ja té mig peu a 
Segona Catalana

HANDBOL

El juvenil femení del CH La Salle 
jugarà el Top-4 de la Lliga Catalana 
La generació d’or de l’handbol femení local torna a situar-se entre els millors equips de la seva categoria

Rafa Jiménez | Redacció

FO
TO

S:
 P

ER
E 

D
E 

LA
M

O

A manca d’una jornada, el juvenil 
femení del CH La Salle ha aconse-
guit, de forma matemàtica, acabar 
entre els quatre primers de la Lli-
ga Catalana. És la tercera vegada 
que aquesta generació de jugado-
res se situa entre les millors de la 
seva categoria després d’haver 
disputat el Top-4 als anys 2016 
i 2018 amb edat infantil i cadet, 
respectivament. La progressió de 
l’equip d’Àlex Expósito és espec-
tacular ja que ha obtingut aquesta 
fi ta amb una plantilla formada per 
jugadores juvenils de primer any. 
“Entrar al Top-4 no era impossi-
ble, però del que estem més or-
gulloses és d’haver-ho fet al pri-
mer any com a juvenils. Ningú 
podia imaginar que ja estaríem
classifi cades, a manca d’una 
jornada, i amb opcions d’aca-
bar terceres”, ha dit Expósito, qui 
també ressalta el fet que l’equip 
s’ha guanyat un lloc a la propera 
edició de la Lliga Catalana sense 
haver de jugar una prèvia. 
El proper objectiu del juvenil fe-
mení és acabar la segona fase amb 
una victòria en el partit que es ju-
garà el 16 de març, a les 18h, a la 
pista del carrer Bonavista contra el 
BM La Roca. Si acaben al tercer 
lloc, les lassal·lianes obtindrien el 
bitllet per disputar els Sectors Esta-
tals del Campionat d’Espanya. En 
cas d’acabar quartes, hauran d’es-
perar una invitació de la Federació.

Descens. Aquest nou èxit del juve-
nil femení va arribar una setmana 
després de l’últim partit del sènior 
a Primera Catalana. Tot i fi nalitzar 
la lliga amb una victòria contra el 
CH Montbui (22-20), l’equip de 
José Quirós ha perdut la catego-
ria després d’acabar al cinquè lloc 
amb 10 punts (5 victòries i 7 derro-
tes). “El nostre objectiu és mante-
nir el grup i lluitar per tornar a 
recuperar la categoria per evitar 
que les juvenils que van pujant, i 
que són el futur d’aquest sènior, 
rebin ofertes d’altres clubs i vul-
guin marxar”, ha dit Quirós. 

El grup de jugadores del juvenil femení lassal·lià tornarà a tenir una cita amb el Top-4 després d’haver-hi participat quan eren infantils i cadets

L’equip que entrena José Qui-
rós –a la foto, el primer per 
l’esquerra– debutarà el 17 de 
març a la pista de l’H. Esplugues 
i els altres rivals al grup A seran 
CH Terrassa, H. Santpedor i H. 
Cooperativa Sant Boi B. “No em 
fi xo cap objectiu perquè és difí-
cil conèixer el nivell de tots els 
equips. El més important és se-
guir treballant perquè les juga-
dores millorin”, ha dit Quirós | RJ

El sènior disputarà
la Copa Federació

El sènior A ho té tot de cara per mantenir-se
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Pilar Pérez és la capitana de l’FB 
Montcada i, als seus 35 anys, 
està vivint la seva vintena tem-
porada com a futbolista federa-
da. Veïna de la Ribera, tot i que 
viu a Cerdanyola des dels 18 
anys, s’ha convertit en un dels 
referents més importants del 
futbol femení local i és una veu 
autoritzada per explicar la seva 
evolució als últims anys. 

Esperava estar tant de temps 
jugant a futbol?
Sempre havia tingut la il·lusió 
de jugar, però no pensava fer-ho 
d’una forma tan prolongada. Pot 
ser, s’ha allargat massa (riu). 
Va començar a jugar als 8 
anys, a l’escola El Viver, amb 
altres nois. Va ser complicat?
L’única diferència és que m’ha-
via de canviar de roba a casa. 
Els meus companys em tracta-
ven bé, però sí que escoltava al-
guns comentaris dels pares, del 
tipus ‘com pot ser que et regategi 
una nena!’. Vaig aprendre molt 
jugant amb nens. Ara la situació 
ha canviat. El futbol femení està 
creixent i és més competitiu. 
D’on li venia aquesta afi ció? 
No ho sé, però em passava ho-

res jugant a futbol amb els nens 
del barri. Era la meva afi ció i no 
havia res que m’omplís tant com 
el futbol. 
Què li diria a les nenes que 
dubten si jugar-hi o no?
Que ho han de provar, que no 
tinguin vergonya ni por al fra-
càs, perquè si no ho intenten, 
llavors sí que fracassaran. 
Actualment, Montcada té dos 
grans exponents del futbol fe-
mení: l’equip sènior de l’FB 
Montcada i Claudia Pina. 
Claudia és tot un referent per al 
municipi. Ens motiva a nosaltres 
i a la resta de noies que volen ju-
gar a futbol perquè és un exem-
ple de fi ns a on es pot arribar. 
Quin ha estat el pitjor moment 
en aquestes 20 temporades?
Fa uns set anys, quan em vaig 
trencar el lligament creuat i el 
menisc del genoll en el penúltim 
partit de lliga, en un moment de-
licat perquè ens jugàvem la per-
manència a Primera Catalana. 
Per sort, ens vam salvar, però la 
recuperació va ser mol dura.
I el millor moment?
Quan vam guanyar la lliga i 
vam pujar a Primera Catalana. 
La Segona era una categoria 
massa petita per a aquest equip.

S’ha topat mai amb una acti-
tud masclista mentre jugava?
Sí, molt sovint, tot i que ara no 
tant. Quan estàs jugant, escoltes 
alguns comentaris de la grada 
una mica forts i despectius, de 
l’estil ‘vés a rentar plats!’. El més 
intel·ligent és deixar-ho estar 
perquè, si no, t’acabaries bara-
llant, almenys, un parell de ve-
gades cada temporada.
Fins quan la veurem jugant?
Cada estiu, quan estic de vacan-
nes, decideixo sí segueixo o no. 
Als últims anys, m’he plantejat 
moltes vegades la retirada, però 
de moment em trobo bé perquè 
estic fent esport, que és el que 
més m’agrada. Llavors, per què 
no seguir?

La capitana de l’FB Montcada analitza l’evolució del futbol femení en els últims anys

‘Encara escolto insults masclistes 
en alguns dels camps on juguem’

ENTREVISTA A PILAR PÉREZ

Pilar Pérez, capitana de l’FB Montcada 

Rafa Jiménez | Redacció
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El femení de l’FB Montcada ha 
baixat fi ns al desè lloc del grup 2n 
de 1a Catalana després de perdre 
el 10 de març contra el CE Seagull 
B (3-5). “No hem fet una campan-
ya tan dolenta per estar tan abaix. 
Hem patit moltes lesions i baixes 
per temes laborals i, a més, no 
hem tingut sort en moments pun-
tuals”, ha dit la capitana | RJ

Derrota i descens 
a la desena posició

El SESE B, que és el líder del 
grup 7è de Tercera Catalana, va 
posar fi  a la bona dinàmica de 
resultats que havia encadenat 
el sènior A de la UB MiR amb 
sis victòries seguides. El 10 de 
març, l’equip de Miguel Ángel 
Ganella no va poder mantenir 
el seu avantatge després del pri-
mer quart i va acabar perdent 

per 19 punts de diferència (68-
49). Després d’aquesta derrota, 
l’equip blau manté la tercera 
posició, però ja no depèn dels 
seus propis resultats per acon-
seguir una de les dues primeres 
posicions que permeten l’ascens 
a Segona Catalana. 
Per aconseguir-ho, els montca-
dencs, que estan a quatre punts 

del líder, necessiten guanyar els 
set partits que li resten i que el 
segon, la UB Llefi à B, encaixi 
dues derrotes, incloent l’enfron-
tament directe del 4 de maig a 
Badalona. “A la pista del líder, 
l’equip va notar la pressió de 
no poder fallar i ho tenim 
molt complicat per obtenir 
l’ascens”, reconeix Ganella. 

Necessita guanyar els set partits que li resten i esperar les errades dels seus rivals

El primer equip de la UB MiR cau a la 
pista del líder i es complica l’ascens

BÀSQUET

El club blau fa un balanç positiu de la seva situació
La UB MiR va organitzar el 4 de març una assemblea de socis a la 
Casa de la Vila per fer balanç de la temporada. El seu president, Car-
les Vilalta, va elogiar la feina que està realitzant la junta directiva i, a 
nivell social, va destacar la consolidació del club blau com una de les 
entitats esportives que més ajuda el comerç local i les organitzacions 
benèfi ques. A nivell econòmic, Vilalta, qui va assumir el càrrec al maig 
del 2017, va explicar que el club està totalment sanejat i, en la vessant 
esportiva, va destacar l’esforç que s’està fent per promoure el planter 
i la secció femenina | RJ

L’equip continua sent el cuer del grup 1r de Primera Catalana

FUTBOL

La UE Sant Joan-Atlètic 
segueix sense puntuar

La UE Sant Joan-Atlètic segueix 
sense reaccionar i, amb només 
17 punts, continua sent el cuer 
al grup 1r de Primera Catala-
na. A manca de 10 jornades per 
acabar la lliga, l’equip de Paco 
Hidalgo es troba a 10 punts de 
la salvació després d’encaixar 
el 10 de març la seva tretzena 
derrota de la temporada al 
camp de la UE Rubí (1-0) | RJ  

Els verds han baixat fi ns al quart lloc a Segona Catalana

El CD Montcada no suma 
des de fa quatre jornades

Per primera vegada aquesta 
temporada, el CD Montcada 
ha encadenat quatre jornades 
sense guanyar al grup 2n de 2a 
Catalana amb dos empats i dues 
derrotes, l’última al camp del CP 
Sarrià (2-0). L’equip de Claudio 
Festa no guanya des del 3 de fe-
brer i aquesta ratxa negativa l’ha 
fet perdre la tercera posició, que 
ara ocupa la UE Mollet | RJ   

La UE Sant Joan ho té complicat per evitar baixar

Els verds han entrat en un sotrac de resultats

Després de dues derrotes, va golejar el CE Lliçà d’Amunt 

La UD Santa María es 
retroba amb la victòria

La UD Santa María va superar 
amb bona nota la visita que el 
CE Lliça d’Amunt va fer el 9 de 
març a l’estadi de la Ferreria i 
continua ocupant el cinquè lloc 
al grup 9è de Tercera Catala-
na. L’equip de Robert Villa, 
que havia perdut el seus dos 
partits previs, va golejar per 5 
a 1 un rival que aspirava a su-
perar-lo a la classifi cació | RJ La UD Santa María s’ha refet de dues derrotes
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....també és notícia...................................

El montcadenc 
Pol Parra fi nalitza la 
cursa de la Uniraid i 
entrega tot el material 
solidari durant el seu 
recorregut pel 
desert del Marroc
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MOTOR El montcadenc Pol Parra –a la foto, el primer per l’esquerra– i Sandro 
Haro, veí de Granollers, van fi nalitzar la Uniraid, la cursa de cotxes des-
tinada a estudiants amb una vessant solidària que es va disputar entre 
el 24 i el 29 de febrer al Marroc. A nivell esportiu, Parra i Haro, que con-
duïen un Peugeot 205 de 30 anys, van fi nalitzar al segon lloc d’un total 
de 140 equips, segons la puntuació que atorgava l’organització fent una 
valoració del material solidari entregat, uns exàmens diaris sobre cultura 
general, proves amb el cotxe i el temps d’arribada. Tot i alguns problemes 
mecànics i logístics, la parella va poder lliurar 18 caixes amb material soli-
dari durant el recorregut, dividit en sis etapes. “Estem molt orgullosos de 
la feina feta perquè vam viatjar amb tres idees clares que hem assolit: 
ajudar el màxim possible, explorar tot el que poguéssim i acabar el 
raid”, ha dit Parra, qui anima tothom que vulgui a participar a la Uniraid 
per viure “una experiència inolvidable que engloba amics, paisatges 
espectaculars, altres cultures i una gran aventura de conducció” | RJ

El sènior A del TT La Unió no està tenint encert en el tram fi nal de la tempo-
rada i ha baixat fi ns al setè lloc al grup 1r de Preferent després d’encaixar 
cinc derrotes consecutives, les dues últimes contra l’Aliança Lliçà (4-2) i 
el CTT Esparreguera (2-4). Quan resten tres jornades per acabar la lliga, 
els montcadencs s’han situat a la zona del play-off de descens i encara no 
tenen garantida la permanència de forma matemàtica. Per la seva part, 
el sènior B –amb dues victòries en 19 jornades– és el cuer al grup 2n de 
Segona A i ho té molt complicat per entrar al play-off i evitar el descens 
directe a Segona B. El tercer equip –a la foto– també és últim al grup 2n 
de Tercera, l’última categoria provincial, amb un triomf en 14 jornades | RJ

El primer equip del TT La Unió baixa fi ns a la setena 
posició després d’encaixar cinc derrotes consecutives

TENNIS TAULA

MUNTANYISME
Una cinquantena de persones, a la sortida al Turó 
Un total de 55 persones van participar el 3 de març a la sortida de 10 
quilòmetres al Turó de Montcada que forma part del cicle Montcada 
Camina que impulsen el El Cim i el CEAV amb la col·laboració de 
l’IME. La propera excursió es farà el 7 d’abril amb destinació al GR-2 
Camí del Mar | RJ

PATINATGE DE VELOCITAT
Dos podis del Roller Can Cuiàs a Orpesa del Mar
El club local va estar representat 
per 14 patinadors a la primera 
prova de la World Inline Cup que 
es va disputar entre el 8 i el 10 de 
març a Oropesa del Mar (Caste-
lló). Jorge Fernández va ser segon 
a la classifi cació general de la Mi-
tja Marató. D’altra banda, l’aleví 
Adrián Rodríguez va ser tercer al 
Trofeu Internacional d’Orpesa del 
Mar, sumant els seus resultats a 
les curses de 10 km, 500 metres 
en línia i 2.000 m. puntuació | RJ
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El Broncesval CFS Montcada con-
tinua sent el cuer del grup 1r de 
Tercera Divisió Nacional i, a manca 
de nou jornades per acabar la lliga, 
està a set punts de la permanèn-
cia. En el primer partit a casa amb 
Jaime Martínez a la banqueta, els 
montcadencs van perdre contra el 
segon classifi cat, el CFS Arenys de 
Munt (3-7). El Broncesval afrontarà 
el 16 de març una complicada visi-
ta a la pista de l’FS Ripollet, que és 
líder amb un avantatge de 17 punts 
respecte el segon | RJ

El Broncescal CFS Montcada ofereix una bona imatge, 
però perd contra el segon, l’FS Arenys de Munt (3-7)

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs encadena cinc victòries i continua sent el líder del grup 3r 
de 2a Catalana amb un punt d’avantatge respecte el CE Escola Pia B, que 
ha jugat un partit menys. L’equip de Toni Moreno pot donar un pas decisiu 
per a l’ascens si guanya el partit que disputarà el dia 17 a casa contra el ter-
cer, l’AP Nou Escorial B (12.30h). En aquest mateix grup, el Maderas San 
Andrés CFS Montcada B i l’FB Montcada van perdre els seus últims partits 
i ocupen la novena i desena posició amb 17 i 16 punts, respectivament | RJ

L’AE Can Cuiàs continua amb pas ferm al capdavant de  
Segona Catalana i té molt a prop l’ascens a Primera
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El sènior B del CK Montcada dis-
putarà el 23 de març a Terrassa 
(17.45h) la fi nal de la Copa Catala-
na B amb l’objectiu de repetir l’èxit 
de la temporada passada quan va 
aconseguir el doblet. El rival dels 
montcadencs en aquest partit de-
cisiu serà l’equip amfi trió, el CK 
Vallparadís B. Durant aquest cap 
de setmana, també es disputaran a 
Terrassa les fi nals de la Copa A, en-
tre el Vallparadís i el Castellbisbal 
(19.30h), i la júnior, entre el Vallpa-
radís i el Platja d’Aro (16.15h) | RJ 

KORFBAL
El CK Montcada B 
aspira a guanyar la fi nal 
de la Copa Catalana B
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.....Viu l’Esport................

Està concentrada al CAR de Sierra Nevada des del 27 de febrer 

NATACIÓ

Entrenaments en alçada 
per a Marina Castro

L’entrenador montcadenc Marc 
Parra s’ha proclamat campió 
de lliga del grup 1r de Primera 
Divisió amb l’aleví A femení de 
l’RCD Espanyol. Amb un marge 
de tres jornades, el conjunt blanc-
i-blau va certifi car el seu títol 
el 10 de març amb un triomf
contra el Manu Lanzarote 
(6-3). L’aleví A és el primer 
equip del planter ‘periquito’ 
que guanya la lliga aquesta
temporada i ha dominat la com-
petició amb un ple de victòries en 
17 jornades, amb 132 gols a favor 
i 14 en contra. El també montca-
denc Álvaro Sotillo completa el 
cos tècnic exercint de delegat.

FUTBOL 

Marc Parra guanya la lliga amb 
l’aleví A femení de l’RCD Espanyol
S’ha proclamat campió de Primera amb un marge de tres jornades i 17 victòries seguides

Rafa Jiménez | Redacció

Álvaro Sotillo i Marc Parra, primer i tercer per l’esquerra dempeus, celebrant el títol de campions
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L’EN Montcada va estar representada per un total de 16 nedadors a la 
tercera jornada del Campionat Comarcal de Natació que es va disputar 
el 2 de març a Badia del Vallès sota l’organització del CEVOS. A nivell de 
resultats, cal destacar la segona posició que van aconseguir la infantil 
Gemma Gómez i l’aleví Eric Díaz a les curses de 100 i 50 metres lliures, 
respectivament. La també infantil Nayara Godoy i la benjamina Leire Go-
doy van obtenir el tercer lloc a les proves dels 100 metres papallona i dels 
25 metres lliures, respectivament. Per equips, l’EN Montcada va guanyar 
els relleus 4x25 estils lliures aleví i benjamí mixtos. També va ser segona 
als 4x50 estils lliures infantil mixtos. La quarta jornada d’aquest campionat 
es disputarà el 16 de març a Cerdanyola del Vallès | RJ

Tercera jornada del Campionat Comarcal a Badia

L’equip de l’FB Montcada només ha pogut guanyar 
tres partits aquesta temporada i ocupa la antepe-
núltima posició al grup 57è de Tercera Divisió amb 
un total de 9 punts. L’aleví E, que ha encaixat cinc 
derrotes seguides, tindrà el 16 de març una bona 
oportunitat per tornar a puntuar ja que visitarà el 
camp del CE Mercantil L, que és penúltim amb 
tres punts menys | RJ

Tres triomfs per a l’aleví E vermell
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Pot assolir la segona posició al grup 4t de Primera Divisió

FUTBOL SALA

L’infantil de l’FS Montcada 
aspira als primers llocs

L’infantil A del Maderas San 
Andrés CFS Montcada està en 
la lluita per les primeres posici-
ons al grup 4t de Primera Divi-
sió. Després de la disputa de 17 
jornades, els montcadencs són 
tercers amb 34 punts, tot i que 
estan empatats amb altres tres 
equips que van per darrera: CFS 
Esparreguera, FS Sant Cugat 

i FS Ripollet. Després d’haver 
encaixat dues derrotes seguides 
contra el Futsal Vicentí (3-1) i 
l’FS Sant Cugat (2-5), l’infantil A 
es va retrobar amb la victòria a 
la pista del CFS Cornellà B (1-6) 
i està situat, a manca de nou jor-
nades, a un punt del segon, l’FS 
Sant Andreu de la Barca, i a nou 
del líder, l’FS Olesa | RJ 

L’infantil A només ha encaixat cinc derrotes aquesta temporada al grup 4t de Primera Divisió

Finalitzen 
les obres 
de reparació 
del sostre

PISTA COBERTA

La primera fase de les obres de 
renovació de la pista de la Zona 
Esportiva Centre, que han con-
sistit a posar una nova coberta 
damunt del sostre amb l’objectiu 
de millorar la impermeabilitat, 
van fi nalitzar el 5 de març, molt 
abans de les dues setmanes pre-
vistes inicialment gràcies al bon 
temps i a l’absència de pluja. 

Gespa. D’altra banda, alguns in-
tegrants de la UE Sant Joan-Atlè-
tic i de la UD Santa María s’han 
queixat públicament, a través de 
les xarxes socials, del mal estat 
de la gespa artifi cial dels estadis 
de Can Sant Joan i la Ferreria. 
“Som coneixedors del proble-
ma de la gespa i estem prepa-
rant una actuació per millorar 
el seu estat”, ha manifestat el  
regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC) | RJ

Castro, segona per la dreta, amb més nedadores
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El davanter del FC Barcelona ha estat convocat per Colòmbia

FUTBOL

Juanda Fuentes disputarà 
el Sudamericà sots-17

El montcadenc Juanda Fuentes, 
davanter de 15 anys del cadet 
A del FC Barcelona, ha estat 
convocat pel seu país d’origen, 
Colòmbia, per disputar el Cam-
pionat Sudamericà sots-17 que se 
celebrarà al Perú entre el 21 de 
març i el 15 d’abril. L’equip co-
lombià jugarà la primera fase al 
grup A contra Brasil, Argentina, 
Uruguai i Paraguai | RJ  Juanda Fuentes, amb la samarreta de Colòmbia

MONTCADA I REIXAC

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
CASA DE LES AIGÜES

INFORMACIÓ I RESERVES:
Museu Municipal de Montcada
Tel. 935 651 122

610 144 499
a/e. museumunicipal@montcada.org

PORTES 
OBERTES 
TOTS ELS 

DIMECRES I 
DIUMENGES, 
DE 10 A 14 H

Diumenge 17 març, 10h

Itinerari pel Rec Comtal: el paisatge  
de l’aigua de Montcada a Barcelona. 
Entrada: 3 €

Dissabte 23 març, 11 h 

Les Aventures de la Marina. 
Celebració del Dia Mundial  
de l’Aigua Dolça.
Espectacle infantil d’educació  
mediambiental. 
Diumenge 31 de març, a les 12 h

A tota màquina!!!
Visita teatralitzada a la Casa de  
les Aigües.
Entrada: 5 euros
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Marina Castro, nedadora de 
20 anys del CN Barcelona, està 
entrenant, des del 27 de febrer 
i fi ns al 28 de març, al CAR de 
Sierra Nevada amb l’equip na-
cional d’aigües obertes absolut- 
júnior 2. La montcadenca, que 
al gener i febrer va estar con-
centrada a Font Romeu (Fran-
ça) i a Gran Canària, disputarà 
entre el 21 i el 24 de març el 
Meeting de Marsella | RJ  



Yolanda Pérez
Entre els mesos de juliol i octubre deL 1936, la Generalitat republicana va confi scar, catalogar i 
traslladar col·leccions completes d’art que pertanyien a famílies de l’alta societat barcelonina amb 
l’objectiu d’evitar-ne la destrucció durant la Guerra Civil. La historiadora de l’art montcadenca 
Yolanda Pérez ha dedicat quatre anys de la seva vida a seguir el rastre d’algunes d’aquestes col-
leccions que, després d’un llarg periple, van retornar als seus propietaris i ara es poden veure als 
principals museus de Barcelona. El resultat de les seves investigacions s’ha publicat en un llibre 
titulat ‘Patrimoni confi scat’ (Editorial Base, 2018), un resum de la seva tesi doctoral que té un in-
terès especial per a Montcada ja que hi apareixen les famílies Rocamora i Regordosa, vinculades 
al passat del municipi. Actual ment, Pérez col·labora en diferents projectes d’investigació amb la 
Universitat Complutense de Madrid i l’Institut de Recerca en Patrimoni Cultural de Girona.

‘Sense confi scacions, 
no hagués quedat res’

Per què va triar aquest tema per 
fer la tesi doctoral?
Una professora em va dir que hi 
havia una capsa al MNAC amb 
documents relacionats amb les 
obres d’art confi scades per la 
Generalitat al 1936. Es tractava de 
llistes de les càrregues que duien 
els camions que viatjaven des 
de Barcelona fi ns als dipòsits de 
salvaguarda. A l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, vaig localitzar les fi txes 
dels objectes confi scats, on cons-
ta va la descripció, l’autoria i el nom 
del propietari. Tot va encaixar quan 
vaig descobrir que el número que 
hi havia a cada fi txa es corresponia 
amb el de sortida dels camions. 
I, així, vaig començar a seguir 
el rastre d’algunes col·leccions 
privades.
Com van reaccionar les famílies 
de la burgesia davant de la 

confi scació de part dels seus 
béns?
Algunes famílies, com els 
Rocamora i els Amatller –la 
coneguda família de xocolaters– 
van demanar a la Generalitat que 
protegís les seves col·leccions, 
davant de la por a sofrir atacs per 
part dels sectors més radicalitzats 
de la República. En altres casos, 
com els Muntadas –propietaris 
de l’empresa tèxtil La España 
Industrial– ho van viure com un 
robatori, tot i que existia un decret 
de la Generalitat que emparava la 
confi scació.
Creu que estava justifi cada la 
seva actuació?
Sense confi scacions, no hagués 
quedat res i ara no tindríem els 
museus tan plens. Els funcionaris 
i els col·laboradors que hi van 
treballar, entre els quals hi havia 

personalitats com Joaquim Folch 
i Torres, van realitzar una tasca 
immensa i sumament efi caç per 
salvaguardar el patrimoni.

On van traslladar el material 
confi scat?
Primer, a diferents poblacions 
de Girona, principalment Olot. 
L’església d’aquest municipi es va 
convertir en un dels dipòsits de 
salvament més importants durant 
la Guerra Civil. A mesura que els 
republicans es replegaven, la 
Generalitat va fer un segon trasllat 
dels objectes cap a localitats de la 

frontera francesa i, fi ns i tot, a París 
i a Ginebra, a la seu de la Societat 
de Nacions.
Ha aconseguit reconstruir el 
periple d’alguna col·lecció ?
La de l’industrial Muntadas, d’art 
religiós medieval, és una de les 
he pogut rastrejar en el seu llarg 
èxode per Europa, sobretot gràcies 
a l’amable col·laboració dels seus 
descendents, que m’han cedit 
documentació inèdita. També les 
col·leccions dels germans Antonio i 
Manuel Rocamora, que estiuejaven 
a Montcada. El primer estava casat 
amb una parent de Ramon Casas 
i tenia una gran quantitat d’obres 
del pintor. Mentre que el segon 
era un reconegut col·leccionista 
d’indumentària i complements. 
També fa referència a la col·lecció 
de Maria Concepció Regordosa.
Sí, em va cridar l’atenció per la 

seva vinculació amb Montcada. 
Era una jove rica i culta que es 
va casar amb el torero ‘Bombita’ 
i va estiuejar molts anys a la torre 
coneguda amb aquest nom que 
està a la Ferreria. La seva és una 
de les poques col·leccions de 
joieria antiga que es va confi scar 
durant la República –la majoria 
van ser foses i convertides en 
diners. Només sabem que se li va 
retornar al seu fi ll Román.
El llibre és un resum de la tesi 
que ha fet vostè mateixa. N’està 
satisfeta?
He intentat que sigui el més amè 
possible, tot i la profusió de dades. 
Tant la tesi com el llibre són una petita 
porta per obrir noves vies de recera 
sobre la història del col·leccionisme 
artístic, ja que encara queden 
desenes de col·leccions privades 
per investigar.

‘La Generalitat 
republicana va fer una 
tasca immensa per 
salvar el patrimoni’

Doctora en Història de l’art

A títol personal
LAURA GRAU
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